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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E ENTIDADE PROPONENTE

O presente dossier aqui apresentado, Estudo de Impacte Ambiental, em fase de projeto de

execução, tem como objetivo a identificação e caracterização dos efeitos ambientais mais

significativos associados ao Projeto da Central de Biomassa que a EDP PRODUÇÃO -

BIOELÉTRICA, SA, doravante designada de “EDP BIOELÉTRICA” pretende implementar

no interior do perímetro industrial da CELTEJO - EMPRESA DE CELULOSE DO TEJO, SA,

doravante designada de “CELTEJO”, na freguesia e concelho de Vila Velha do Rodão,

assim como, identificação das medidas de minimização já previstas no âmbito do projeto de

execução no sentido da sua compatibilização com os principais parâmetros naturais do meio

ambiente.

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

A Central de Biomassa tem por objetivo a produção de energia elétrica a partir de biomassa

com a potência térmica instalada de 99,8 MWt à qual corresponde a potência máxima

elétrica instalada de 30 MWe e a potência elétrica de injeção de 25,5 MWe, a qual permitirá

a produção de 214 GWh/ano de energia elétrica a partir de fontes de energia renovável,

biomassa florestal.

A EDP BIOELÉTRICA, tinha pontos de interligação atribuídos para instalação de centrais de

biomassa florestal. Tendo em conta a publicação do Decreto-lei nº 166/2015, de 21 de

Agosto que permitiu a prorrogação dos prazos para a instalação das centrais de biomassa e

a junção dos pontos de interligação já atribuídos, a EDP BIOELÉTRICA decidiu avançar

com a instalação de uma central de biomassa em Vila Velha do Rodão nas instalações da

CELTEJO. Esta localização apresenta um conjunto de sinergias associadas à grande

produção florestal da região, à prevista desativação da atual caldeira de recuperação da

CELTEJO e ao aproveitamento de um conjunto de infraestruturas já existentes na

CELTEJO, como: rede de abastecimento de água, parque de resíduos, caldeira de



EDP PRODUÇÃO - BIOELÉCTRICA, SA
Estudo de Impacte Ambiental da Central de Biomassa em Vila Velha do Rodão 1-2
Julho de 2016

recuperação, filtros eletrostáticos, etc. os quais permitiram alavancar este Projeto da Central

de Biomassa.

No parque de madeiras da CELTEJO será instalada a área de receção da biomassa florestal

vinda do exterior, constituída por: fossa de receção da biomassa e sistemas de transporte

até ao silo de armazenamento geral e do silo de armazenamento geral até ao silo da

Caldeira.

Na área da atual caldeira de recuperação será instalado o sistema de queima da biomassa

florestal o qual passa por: reconversão da atual caldeira de recuperação para leito fluidizado

por forma a queimar biomassa florestal, utilização dos atuais sistemas de tratamento das

emissões gasosas, filtros eletrostáticos e instalação de novos filtros, utilização de uma

chaminé existente com 100 m de altura que ficará dedicada exclusivamente a este projeto,

instalação de uma turbina e de um gerador para produção da energia elétrica.

Com a utilização da atual caldeira de recuperação da CELTEJO para a Central de Biomassa

e havendo a necessidade de recuperar o licor negro resultante do processo de fabrico de

pasta será instalada uma Nova Caldeira de Recuperação na CELTEJO. De acordo com os

potenciais fornecedores esta caldeira incorporará soluções inovadoras pelo que se pode

afirmar que será superado o conceito de “state of the art” atingindo um patamar de melhor

tecnologia existente que será referência a nível deste tipo de caldeiras.

Para injeção da energia elétrica produzida na Central de Biomassa no sistema da rede

pública haverá a necessidade de ampliar a atual subestação pela instalação de novos

transformadores.

A descrição em detalhe do processo produtivo encontra-se no CAPÍTULO 3 do presente

relatório.

Na Figura In01 apresenta-se a área de intervenção afeta à CELTEJO e a localização das

áreas previstas para a implantação da Central de Biomassa da EDP BIOELÉTRICA e à

Nova Caldeira de Recuperação da CELTEJO.
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Figura In01 – Localização da área de implantação do Projeto da Central de Biomassa e respetiva área
envolvente
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1.2 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE PROMOTORA

Denominação: EDP Produção - Bioelétrica, SA

Endereço da Sede: Av. 24 de Julho, 12

Torre Nascente, Piso 4

1249 – 300 LISBOA

Telefone: 272 540 100 Fax: 272 540 111

Nº Pessoa Coletiva: 506 042 715

2. ENTIDADE LICENCIADORA

A Central de Biomassa é uma instalação de produção de energia elétrica a partir de

biomassa, de acordo com o Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de Novembro, esta atividade

tem a classificação de atividade económica - CAE 35112 – Produção de eletricidade de

origem térmica.

A entidade coordenadora do licenciamento deste tipo de atividade é a DGEG - Direção

Geral de Energia e Geologia. conforme Decreto Lei nº 5/2011, de 10 de Janeiro.

A capacidade a instalar na Central de Biomassa, é de 99,8 MWt e a capacidade da Nova

Caldeira de Recuperação é de 238,2 MWt conforme alínea a) do item 3 do Anexo II do

Decreto-lei nº 151-B/2013, de 31 de Outubro “instalações industriais destinadas à produção

de energia elétrica, de vapor e de água quente (não incluídas no Anexo I)” têm AIA

obrigatória quando a capacidade de produção é superior ou igual a 50 MWt, o que se aplica

a este Projeto da Central de Biomassa face à capacidade instalada.

No sentido de dar resposta à tramitação do licenciamento Regime Jurídico de Avaliação de

Impacte Ambiental será elaborado o Estudo de Impacte Ambiental de acordo com a Portaria

nº 399/2015, de 5 de Novembro. A Autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente.

Face ao tipo de alteração a implementar, de acordo com o Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30

de Agosto, porque ultrapassa o limiar de 50 MWt estabelecido no item 1.1 do Anexo I

“Queima de combustíveis em instalações com uma potência térmica nominal total igual ou

superior a 50 MWt” carece de licenciamento ambiental.
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3. ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EIA

Sendo o EIA um estudo pluridisciplinar, este foi realizado pela empresa Protermia, Lda. A

elaboração deste estudo decorreu durante o período de Julho a Setembro de 2016

Na Tabela In01 é apresentada a equipa envolvida na elaboração do estudo de impacte

ambiental.

Tabela In01 – Equipa envolvida no EIA da Central de Biomassa

COORDENAÇÃO Engª Dores Silva Engenharia de Ambiente

EQUIPA
TÉCNICA

Qualidade do ar e Ruído
Engª Cristina Monteiro
Engª Ana Lourenço
Engª Joana Nunes

Engenharia de Ambiente

Solos, Sócio-economia, Engª Mª José Valinhas Engenharia do Ambiente

Património Dr. Gabriel Pereira Licenciado em Arqueologia

Ordenamento do território Engª Dores Silva Engenharia do Ambiente

Paisagem Arqto Hugo Carneiro Arquitetura paisagística

Ecologia Drª Lísia Lopes Licenciada em Biologia

Geologia, Recursos Hídricos
Engª Dores Silva
Prof. João Lopo Mendonça

Engenharia do Ambiente

PROCESSAMENTO DE TEXTO Cacilda Almeida Curso de Administração e
Comércio

DESENHO Dário Ferreira Desenhador

4. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DO EIA

4.1 METODOLOGIA

O presente EIA tem como objetivo a identificação e caracterização dos impactes mais

significativos, associados às diferentes fases do Projeto da Central de Biomassa a implantar

na CELTEJO no concelho de Vila Velha do Rodão, no sentido de otimização do projeto e

sua compatibilização com os principais parâmetros naturais do meio ambiente, assim como,

definir possíveis restrições e condicionalismos inerentes ao funcionamento desta unidade

industrial no que se refere aos parâmetros sociais e económicos.
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Quando se identificaram potenciais impactes foram propostas medidas que visam minorar

os eventuais efeitos negativos significativos e se possível potenciar os positivos. Quando

houve incerteza na avaliação do impacte e/ou desconhecimento da eficácia da medida de

mitigação proposta foi planeada a sua monitorização na fase de construção e funcionamento

no sentido de permitir um controlo ambiental direto do Projeto.

Após conhecimento do projeto e visita ao local pela equipa responsável pela elaboração do

EIA foi definido o âmbito do EIA em relação aos parâmetros ambientais mais relevantes

para a caracterização da situação ambiental do local e/ou que poderão ser afetados pela

instalação que são:

NATURAL

Solos
Recursos Hídricos
Ruído
Qualidade do Ar
Geologia
Ecologia
Paisagem

SOCIAL

População e Povoamento
Tráfego e acessibilidades
Usos definidos em instrumentos de planeamento
Sócio-economia
Património

A caracterização ao nível local foi feita não só à área afeta à instalação mas também à área

envolvente mais próxima. Em relação à análise a nível regional, esta foi feita principalmente

no que se refere aos parâmetros ambientais: sócio economia, domínio hídrico e qualidade

do ar, sistema de rede estruturante e instrumentos de planeamento, que são os parâmetros

ambientais em que o seu efeito se poderá repercutir a uma escala mais alargada.

A caracterização da situação ambiental de referência contempla a análise do estado do local

em termos de qualidade de vida das populações e das condições ambientais.

Assim, na fase inicial, foram efetuadas por parte da equipa envolvida no estudo visitas ao

local seguidas de um levantamento de informação bibliográfica e consulta dos organismos

da administração pública e privada que têm interesse ou ligação à área de abrangência do

projeto.
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Foram efetuadas visitas de campo por forma a caracterizar a área de estudo:

Recursos Hídricos – para além de visita em campo e identificação dos recursos existentes

no local, a sua elaboração foi apoiada em elementos bibliográficos com informação

hidrológica relevante;

Ruído – análise do mapa de ruído e caracterização da situação de referência em termos de

potenciais fontes de ruído ou recetores sensíveis na envolvente;

Qualidade do ar e Emissões gasosas – Análise de estações de monitorização da

qualidade do ar na área em estudo e das emissões gasosas na envolvente próxima;

Fauna e Flora - foi feito o levantamento das principais espécies faunísticas por verificação

direta, audição, pegadas e excrementos. A nível de flora as espécies foram identificadas no

local ou em laboratório;

Património - procedeu-se a um levantamento dos valores patrimoniais classificados ou em

vias de classificação, no concelho e freguesia do projeto em análise. Esse levantamento foi

complementado com a consulta bibliográfica mais relevante no que diz respeito ao

inventário dos valores patrimoniais da área em estudo;

Socio-economia - foi realizado um levantamento de informação de dados estatísticos junto

do Instituto Nacional de Estatística;

Paisagem - Foi realizado um levantamento em campo da área de influência do projeto

tendo em conta componentes do projeto, redes viárias, ocupação urbana e outros pontos

notáveis da paisagem.

Após a análise da situação ambiental do local e a análise prospetiva, a não execução deste

projeto, fez-se uma identificação dos potenciais impactes ambientais provocados pelo

Projeto por determinação das alterações que irão ocorrer nas fases de construção,

funcionamento da instalação, sendo a sua avaliação feita em termos de significância com

base nos efeitos sobre a situação de referência e, sempre que aplicável por comparação

dos resultados estimados para os diferentes parâmetros ambientais com a legislação em

vigor. Nesta avaliação teve-se também em conta os impactes cumulativos.

Após a identificação e avaliação de impactes foram definidas medidas de mitigação dos

impactes negativos significativos, estas medidas ou ações têm como objetivo suprimir ou



EDP PRODUÇÃO - BIOELÉCTRICA, SA
Estudo de Impacte Ambiental da Central de Biomassa em Vila Velha do Rodão 1-8
Julho de 2016

reduzir de um modo integrado os impactes sobre o meio ambiente resultantes das diferentes

fases do Projeto.

Num estudo com esta dimensão e diversidade de vetores ambientais em análise há sempre

lacunas quer quanto a informação de base existente quer quanto a trabalhos de campo

realizados. Tendo em conta quer o período restrito para elaboração de um EIA, quer a

eficácia das medidas de mitigação dos impactes negativos significativos, foi contemplado no

estudo  uma proposta de plano de monitorização ambiental.

Após a elaboração do relatório final do estudo de impacte ambiental foi definida a

metodologia a utilizar no resumo não técnico a ser distribuído junto da população

interessada na participação da avaliação de impacte ambiental.

O resumo não técnico fará uma apresentação do projeto a instalar, descrição ambiental da

área de implantação, avaliação dos impactes significativos e proposta de medidas de

mitigação.

Na sua elaboração seguiram-se os Critérios de Boa Prática para a Elaboração e a Avaliação

de Resumos Não Técnicos publicados pela Agência Portuguesa do Ambiente em Abril de

2008. Após a sua elaboração foi sujeito a leitura por duas pessoas sem formação técnica

por forma a se fazerem ajustes para melhor entendimento por parte do cidadão comum.

4.2 ESTRUTURA DO EIA

O Estudo de Impacte Ambiental está estruturado da forma representada na Figura In02, este

Estudo é composto por 3 volumes que são: o relatório do EIA, o resumo não técnico e os

anexos. O relatório de EIA está subdividido em 8 fases fundamentais, cuja finalidade a

seguir se detalha.
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RELATÓRIO SINTESE RESUMO NÃO TÉCNICO ANEXOS

EIA

Figura In02 - Esquema estrutural do presente EIA

Assim e, tendo por base a estrutura anteriormente referida, o Estudo de Impacte Ambiental

apresentado é composto por três volumes independentes denominados por Relatório

Síntese, Resumo Não Técnico (RNT) e Anexos. O Relatório Síntese é composto por vários

capítulos, no presente Capítulo 1, faz-se uma descrição sucinta do projeto, proponente,

entidade coordenadora do licenciamento, equipa de elaboração do EIA e a metodologia

adotada. Segue-se o Capítulo 2, onde se definem os objetivos do projeto e a justificação da

necessidade deste projeto. No Capítulo 3 é descrito o Projeto da Central de Biomassa. No

Capítulo 4 aborda-se a situação ambiental atual, a qual estabelecerá a base que permitirá

avaliar, no Capítulo 5, os impactes ambientais e as medidas mitigadoras dos impactes
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negativos. No Capítulo 6 apresenta-se o plano de monitorização e as medidas de gestão

ambiental dos impactes significativos, sendo no Capítulo 7 apresentada uma abordagem às

lacunas técnicas encontradas durante a elaboração deste Estudo. No Capítulo 8, reúnem-se

as conclusões e as recomendações e por último, no Capítulo 9 citam-se as principais fontes

de informação utilizadas.

O resumo não técnico é, como referido anteriormente, parte integrante do Estudo de

Impacte Ambiental, sendo este dossier destinado à distribuição para divulgação do projeto

no âmbito do processo de consulta do público a levar a cabo pelo Ministério do Ambiente.

Este dossier é apresentado em separado para facilitar a consulta.

Este documento destina-se à consulta por parte de diferentes cidadãos com interesse em

conhecer o projeto e o seu efeito no ambiente circundante pelo que na sua elaboração usou-

se uma linguagem simples e clara, sem recurso a termos técnicos.

O resumo não técnico é constituído por uma apresentação do projeto, caracterização da

situação atual da área afeta ao projeto de uma análise global dos efeitos do projeto sobre o

meio ambiente.

Na elaboração deste estudo pretendeu-se, ter em atenção os objetivos de um processo de

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nomeadamente, o conhecimento técnico e

cientificamente rigoroso das consequências sobre os diversos elementos que constituem o

ambiente, pelas ações levadas a cabo nas diferentes fases deste projeto e a participação do

público no processo de AIA.

Nos anexos reúnem-se os elementos que serviram de base ao desenvolvimento dos

trabalhos sectoriais do Relatório Síntese, nomeadamente desenhos e informação detalhada

específica.
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CAPÍTULO 2 – OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO
PROJECTO

1. OBJECTIVOS DO PROJECTO

A Central de Biomassa tem por objetivo a produção de energia elétrica a partir de fontes de

energia renovável, com a potência térmica instalada de 99,8 MWt à qual corresponde a

potência elétrica de injeção de 25,5 MWe, a qual permitirá a produção de 214 GWh/ano de

energia elétrica a partir de biomassa florestal.

A EDP BIOELECTRICA, proponente deste projeto, é uma empresa dedicada à produção de

energia elétrica a partir de biomassa florestal. Esta empresa é detida a 50% pelo Grupo

ALTRI e 50% pela EDP. Esta nova Central de Biomassa será detida a 100% pela EDP

Bioelétrica.

A CELTEJO é uma empresa pertencente ao universo do Grupo ALTRI desde 2006, situada

em Vila Velha do Rodão, distrito de Castelo Branco, dedicada à produção de pasta

celulósica de eucalipto branqueado do tipo BEKP (Bleached Eucalyptus Kraft Pulp) para

papel. A CELTEJO irá receber a implantação deste projeto e prestar à EDP BIOELÉCTRICA

os serviços de operação e manutenção da Central de Biomassa.

Prevendo-se um investimento de cerca de 50 milhões de euros e um volume anual de

vendas (energia elétrica) de cerca de 20 milhões de euros, este projeto irá também

contribuir significativamente para otimizar a recolha de biomassa florestal residual e a

limpeza das matas, quer das propriedades do Grupo ALTRl (exploradas pela Altri Florestal),

quer de terceiros, com a consequente redução efetiva dos incêndios.

O presente projeto de produção de eletricidade a partir de biomassa insere-se na estratégia

definida para a política energética nacional, pela construção de uma central de produção de

energia elétrica, a partir da valorização energética de biomassa florestal que permitirá ir ao

encontro dos objetivos de diminuição da dependência energética nacional e da redução da

emissão de gases de efeito estufa.
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2. JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Estratégia a nível Europeu

No contexto da crescente dependência energética externa da União Europeia, convém

assegurar a diversificação das fontes de energia e principalmente a segurança dos

abastecimentos de energia. A Diretiva n.º 2009/28/CE de 23 de abril de 2009, que altera e

subsequentemente revoga a Diretiva 2001/77/CE, relativa à promoção da eletricidade

produzida a partir de fontes de energia renováveis (FER), veio consagrar o reconhecimento

desta prioridade pela União Europeia e pelos respetivos Estados membros, com o objetivo

do aumento da quota de energia proveniente de fontes renováveis no total do consumo

energético da Comunidade, para pelo menos 20% até 2020.

Com a implementação desta Diretiva FER, prevê-se, a nível europeu, a redução das

emissões de CO2 fóssil em cerca de 209 milhões de toneladas por ano e a criação de cerca

de 250 a 300 mil empregos no sector da agricultura e da atividade florestal, o que, também,

permitirá ir ao encontro do objetivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas relativa às

Alterações Climáticas (CQNUAC), que foi aprovada em nome da Comunidade pela Decisão

94/69/CE do Conselho e que é a estabilização das concentrações de gases com efeito de

estufa na atmosfera a um nível que evite uma interferência antropogénica perigosa no

sistema climático. Para atingir esse objetivo, a temperatura global anual média da superfície

terrestre não deverá ultrapassar 2°C em relação aos níveis pré-industriais.

O Conselho Europeu de Março de 2007 assumiu um compromisso firme de redução, até

2020, das emissões gerais de gases com efeito de estufa da Comunidade em pelo menos

20 % abaixo dos níveis de 1990, e em 30 % se os outros países desenvolvidos se

comprometerem a garantir reduções de emissões equivalentes e os países em

desenvolvimento economicamente mais avançados contribuírem de forma adequada em

função das respetivas responsabilidades e capacidades. Até 2050, as emissões globais de

gases com efeito de estufa deverão ser reduzidas para valores, no mínimo, 50 % inferiores

aos níveis de 1990.
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Estratégia a nível Nacional

Esses objetivos foram assumidos pelo Governo Português e reforçados pela Resolução do

Conselho de Ministros nº 29/2010, de 15 de abril, onde foi apresentada a Estratégia

Nacional para a Energia (ENE 2020), tendo em vista a redução da dependência do pais em

combustíveis fósseis, bem como, os compromissos assumidos por Portugal no âmbito do

Protocolo de Quioto, em termos da contenção das emissões para a atmosfera de gases com

efeito de estufa (GEE) e que são:

• Reduzir a dependência energética do País face ao exterior para 74 % em 2020, pela

produção de energia elétrica a partir de recursos endógenos, com vista à progressiva

independência de Portugal face aos combustíveis fósseis, conforme consta da ENE

2020;

• Reduzir em 25 % o saldo importador energético com a energia produzida a partir de

fontes endógenas e conseguir, assim, gerar uma redução de importações;

• Criar riqueza e consolidar um cluster energético no sector das energias renováveis

em Portugal, assegurando em 2020 um valor acrescentado bruto e criação de postos

de trabalho.

De acordo com a ENE 2020, o Governo Português fixou o objetivo, no horizonte de 2020, de

que as fontes de energia renovável representem 31% de toda a energia consumida e 60%

da eletricidade consumida.

Estudos efetuados apontam que uma otimização da exploração florestal e da limpeza

preventiva das matas e baldios podem permitir a produção de 1 500 MWe no horizonte

2020.

A biomassa apresenta uma elevada importância para o País pela sua transversalidade à

gestão florestal, produzindo energia e calor neutros no que respeita às emissões de CO2. O

recurso à biomassa permite promover uma gestão profissional das florestas nacionais,

contribuindo para a redução dos riscos associados, nomeadamente incêndios, bem como

para a sua sustentabilidade.
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Projeto da Central de Biomassa

Atendendo aos atrasos registados na instalação de muitas das centrais de biomassa e

considerando a importância assumida pela sua construção e exploração no quadro da

promoção de crescimento e da independência energética, bem como, o desenvolvimento

económico territorialmente equilibrado, o Decreto-Lei n.º 166/2015, de 21 de agosto procede

à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 5/2011, de 10 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei

n.º 179/2012 de 3 de agosto, que estabelece as medidas destinadas a promover a produção

e o aproveitamento de biomassa florestal, destinada ao abastecimento de centrais

dedicadas a biomassa florestal, no sentido de alargar os prazos previstos, bem como a

integração parcial, total ou redistribuição das potências atribuídas e ainda não instaladas,

para efeitos de acesso ao incentivo à construção e exploração das referidas centrais.

A EDP BIOELÉTRICA, tinha pontos de interligação atribuídos para instalação de centrais de

biomassa florestal. Tendo em conta a publicação do Decreto-lei nº 166/2015, de 21 de

Agosto que permitiu a prorrogação dos prazos para a instalação das centrais de biomassa e

a junção dos pontos de interligação já atribuídos, a EDP BIOELÉTRICA decidiu avançar

com a instalação de uma central de biomassa em Vila Velha do Rodão nas instalações da

CELTEJO. Esta localização apresenta um conjunto de sinergias associadas à grande

produção florestal da região, à prevista desativação da atual caldeira de recuperação da

CELTEJO e ao aproveitamento de um conjunto de infraestruturas já existentes na

CELTEJO, como: rede de abastecimento de água, parque de resíduos, caldeira de

recuperação, filtros eletrostáticos, etc. os quais permitiram alavancar este Projeto da Central

de Biomassa.

Este projeto pela sua tipologia e localização permitirá a criação de mercados de biomassa,

geradores de emprego e de energia limpa, promovendo uma gestão mais racional e

eficiente da floresta, invertendo a tendência da desertificação humana e conduzindo à

diminuição do risco de incêndio florestal.
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CAPÍTULO 3 - DESCRIÇÃO DO PROCESSO

1. INTRODUÇÃO

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) diz respeito à instalação de uma Central de

Biomassa que será implantada no concelho de Vila Velha do Rodão no interior do perímetro

industrial das instalações industriais da CELTEJO. Este projeto é promovido pela empresa

EDP BIOELÉTRICA e tem por base a produção de energia elétrica a partir de fontes

renováveis, neste caso concreto pela utilização de biomassa florestal.

Este projeto vai ao encontro de um conjunto de princípios que fazem parte das estratégias

nacionais e comunitárias e que são:

1. Convenção Quadro das Nações Unidas Relativo às Alterações Climáticas

(CQNUAC), o qual tem por objetivo:

• Estabilizar as emissões de gases com efeito estufa por forma a evitar as

alterações climáticas, tendo sido estabelecido como meta que o aumento da

temperatura média anual da superfície terrestre não deverá ultrapassar os 2ºC

em relação aos níveis pré-industriais;

• Redução, até ao ano 2020, das emissões de gases de efeito estufa em pelo

menos 20% abaixo dos níveis de 1990.

2. Estratégia Nacional para a Energia com o horizonte de 2020 (ENE2020) o qual

definiu a aposta nas energias renováveis com o objetivo de:

• Reduzir a dependência energética do país, face ao exterior, para 74% em 2020,

passando Portugal, a partir desta data, a produzir energia elétrica a partir de

recursos endógenos, evitando assim a compra de combustíveis fosseis;

• Reduzir em 25% o saldo importador energético com a energia produzida a partir

de recursos endógenos;
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• Criar um cluster no setor das energias renováveis, que crie riqueza para o país

pelos novos postos de trabalho a serem gerados e pela oportunidade de

descentralização das atividades.

3. Estratégia Nacional para as Florestas

Tendo em consideração que a biomassa apresenta elevada importância para o país pela

sua transversalidade à gestão da floresta e permitindo produzir energia neutra no que

respeita às emissões de CO2.

O recurso à biomassa para a produção de energia elétrica permite:

• Promover uma gestão profissional e sustentada das áreas florestais nacionais;

• Permite reduzir os riscos de incêndio de proveniência florestal pela menos correta

limpeza das áreas florestais, assim como, pelo seu ordenamento territorial;

• A gestão da floresta permitirá a criação de novos postos de trabalho, o que

contribuirá para a fixação de pessoas em áreas menos desenvolvidas e

descentralizadas dos grandes centos urbanos.

Atendendo aos atrasos registados na instalação das centrais de biomassa objeto do

concurso público lançado em 2006, para a atribuição de capacidades de injeção de potência

na rede do Sistema Elétrico de Serviço Público (SEP), e considerando a importância

assumida pela sua construção e exploração no quadro da promoção de crescimento

económico e da independência energética, bem como, o desenvolvimento económico

territorialmente equilibrado, o Decreto-Lei n.º 166/2015, de 21 de agosto procede à segunda

alteração ao Decreto-Lei n.º 5/2011, de 10 de janeiro, que vem propor novas medidas no

sentido de, tentar novamente alavancar a produção de biomassa florestal, destinada ao

abastecimento de centrais dedicadas à produção de energia elétrica a partir da biomassa

florestal, alargando os prazos previstos para o inicio da construção, bem como, permitir a

integração parcial, total ou redistribuição das potências atribuídas e ainda não instaladas,

para incentivo à construção e exploração das referidas centrais.
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2. LOCALIZAÇÃO

O Projeto será implantado no interior do atual perímetro industrial da CELTEJO na freguesia

e concelho de Vila Velha do Rodão do distrito de Castelo Branco, conforme Figura Dp01. No

Desenho Dp 01 (Anexo I – Descrição do projeto, Dossier Anexos) encontra-se a

identificação da localização do Projeto em carta militar.

Figura Dp01 - Enquadramento nacional

Na Figura Dp02 é apresentada uma fotografia aérea com a área prevista para a localização

da Central de Biomassa e da Nova Caldeira de Recuperação.

O município de Vila Velha de Rodão, na Revisão do PDM, identificou esta área, como, com

potencial para alocação de atividades industriais, quer pelos acessos já existentes como

pela morfologia do terreno.

A CELTEJO, está implantada em “solo urbanizado” com a classificação em Plano Diretor

Municipal de “Espaço de Atividades Económicas”, como o Projeto será implantado no

interior das instalações industriais da CELTEJO esta ficará em solo já urbanizado de Espaço

de Atividades Económicas.



EDP PRODUÇÃO - BIOELÉCTRICA, SA
Estudo de Impacte Ambiental da Central de Biomassa em Vila Velha do Rodão 3-4
Julho de 2016

3-4

Com o objetivo de promover o desenvolvimento económico do concelho, assim como a

afixação de pessoas, pela criação de novos postos de trabalho, a Câmara Municipal no novo

Plano Diretor Municipal definiu uma área de crescimento de espaço urbanizável para

atividades económicas, uma área significativa localizada a Este e Nordeste das instalações

da CELTEJO, para futuras alocações industriais.

Conforme se pode visualizar na Figura Dp02, nesta mancha de espaço de atividades

económicas para além da CELTEJO já existe a Navigator e está em fase de construção a

Paper Prime.
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Espaço de Atividades Económicas Fonte: PDM Câmara Municipal de VVR

Figura Dp02 – Localização da área de implantação da CELTEJO

A implantação do Projeto no interior da unidade industrial da CELTEJO encontra-se no

Desenho Dp03 (Anexo I – Descrição do Projeto, Dossier Anexos).

A CELTEJO ocupa uma área total de 384 000 m2, dos quais 46 800 m2 são cobertos e

60 595 m2 são áreas impermeabilizadas não cobertas. O Projeto da Central de Biomassa e
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da Nova Caldeira de Recuperação irão ocupar uma área já impermeabilizada deste

perímetro industrial.

O Projeto da Central de Biomassa será constituído por:

• Sistema de recolha e armazenamento de biomassa do exterior (fossa de receção,

sistemas de transporte de biomassa e silo de armazenamento geral);

• Silos de armazenamento diário e sistema de alimentação de biomassa à caldeira;

• Transportadores de biomassa entre o silo de armazenamento geral e os silos de

armazenamento diário;

• Caldeira de biomassa (atual caldeira de recuperação da CELTEJO a qual após

desativação será reconvertida para caldeira de leito fluidizado);

• Sistema de tratamento de gases (os dois electrofiltros existentes;

• Sistema de recolha de areias de descarga do leito fluidizado;

• Turbina de vapor/gerador;

• Subestação de ligação ao SEP.

Para o efeito em termos de edificações haverá a necessidade de:

• Um edifico a construir, na atual zona do parque de madeiras da CELTEJO, para

recolha de biomassa exterior onde será implantada uma fossa de recolha e um silo

de armazenamento de biomassa. Este edifício terá uma área coberta de cerca de

3 100 m2.

• Um edifico para alojamento da turbina de vapor e dos quadros elétricos com uma

área coberta de cerca de 1 700 m2.

A maioria dos equipamentos será implantada em área já impermeabilizada, sem

necessidade de área coberta, pelo que haverá uma diminuição da área impermeabilizada

não coberta e um aumento da área coberta. A área não impermeabilizada nem coberta,

276 605 m2, manter-se-á a mesma, atualmente está quase na sua totalidade em terra batida

e uma pequena área junto a edifícios de escritórios ajardinada.
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3. PROJETO

3.1DESCRIÇÃO GERAL DO PROCESSO “CENTRAL DE BIOMASSA”

A Central de Biomassa prevista para Vila Velha do Rodão permitirá a produção de cerca de

214 GWh/ano de energia elétrica a partir da queima de biomassa florestal residual. Este

projeto enquadra-se na produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis.

O Decreto-lei nº 166/2015, de 21 de Agosto veio permitir à EDP BIOELÉTRICA a

oportunidade de aproveitar os pontos de interligação atribuídos para as centrais de

biomassa de Cabeceiras de Bastos (EL.2.0/861 de 11 MVA) e Monchique (El 2.0/932 de

14,5MVA), inicialmente previstas para cada um destes concelhos, pela sua utilização para a

central de biomassa a instalar pela EDP BIOELÈCTRICA na CELTEJO em Vila Velha do

Rodão, dando a possibilidade de dar continuidade à implementação de projetos de utilização

de biomassa florestal residual para a produção de energia elétrica.

Neste sentido foi solicitado à Direção Geral de Energia e Geologia autorização para a

utilização conjunta destes pontos de receção pela sua transferência para Vila Velha de

Rodão ao abrigo das licenças anteriormente emitidas, sem prejuízo do cumprimento dos

requisitos legais aplicáveis e inerentes a este projeto de maior capacidade instalada,

nomeadamente, regime jurídico de avaliação de impacte ambiental e licenciamento

ambiental.

Esta instalação irá funcionar em contínuo, isto é, 24 horas por dia, 7 dias por semana,

havendo somente as paragens necessárias para manutenção, o que perfaz um total de

cerca de 350 dias por ano de funcionamento.

Atualmente já existe uma central de biomassa nas instalações da CELTEJO denominada

“Rodão Power”, também pertencente à EDP BIOELÉTRICA, com uma potência térmica de

39,1 MWt e uma produção de energia elétrica de cerca de 80 GWh/ano.

É objetivo estratégico do governo português a fomentação da iniciativa privada para o

desenvolvimento e instalação de projetos de produção de energia elétrica a partir de fontes

renováveis com o intuito de alcançar os objetivos definidos em termos de política energética

e ambiental, como a redução da dependência energética externa e a redução das emissões

poluentes de relevante importância para as alterações climáticas, indo, esta Central de
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Biomassa, pelo seu princípio de funcionamento, ao encontro do repto governamental acima

referido.

O fluxograma da Figura Dp03 ilustra de forma simplificada o princípio de funcionamento

desta Central de Biomassa, onde claramente se apresenta a queima de biomassa florestal

residual e a produção de vapor/eletricidade.
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Figura Dp03 – Fluxograma do processo.
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De seguida descrevem-se com mais pormenor e com a apresentação de desenhos

explicativos as diferentes fases do processo.

Receção de biomassa

A biomassa florestal residual é proveniente de fornecedores externos à empresa, chegando

por via rodoviária.

Esta biomassa será entregue nas instalações fabris, pesada em báscula e descarregada

numa fossa de receção, sendo posteriormente transportada através de um tapete para o silo

geral de armazenamento de biomassa com a capacidade de cerca de 15 000 m3. Sendo

posteriormente enviada através de um tapete coberto até aos silos de armazenamento diário

de biomassa (2x75 m3) para abastecimento à caldeira.

Queima de Biomassa

A partir do silo de armazenamento diário de biomassa e por intermédio de um tapete

transportador, a biomassa florestal residual é introduzida no leito fluidizado borbulhante da

caldeira de biomassa. A condição de fluidização consegue-se pelo movimento ascendente

dos gases que suspendem as partículas sólidas permitindo uma mistura gás-sólido que se

assemelha a um fluido. Neste tipo de caldeiras a combustão dá-se na zona de fluidização

sendo o leito de fluidização composto principalmente por areia, biomassa e cinzas. A

utilização de um leito fluidizado permite um maior rendimento da combustão quando se

opera com combustível heterogéneo como é o caso da biomassa.

Conforme anteriormente referido, a caldeira de biomassa a utilizar será a caldeira de

recuperação existente na CELTEJO a qual irá sofrer uma reconversão no sistema de

queima passando para leito fluidizado.

A fluidização é caracterizada por uma zona de combustão extensa com elevada turbulência

e um intimo contacto sólido-gás o que permite uma alta transferência de calor no leito.

Quanto mais estável for a alimentação de biomassa maior será a eficiência da caldeira.

A temperatura do leito varia, dependendo da quantidade e variedade de biomassa vegetal,

não sendo muito elevada para permitir a fácil remoção das cinzas das superfícies de

transferência de calor.
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A introdução do ar necessário para a combustão é dividida em dois pontos: ar primário e ar

secundário. O ar primário é introduzido na zona de fluidização e corresponde entre 35 e

70% do ar total. O ar secundário é introduzido numa zona da fornalha mais acima para

completar a combustão da biomassa.

Figura Dp04 – Desenho esquemático da fornalha da caldeira.

A caldeira irá dispor de queimadores auxiliares a gás natural, os quais serão utilizados em

situações esporádicas de arranque.

Produção de Vapor

A água de alimentação à caldeira é pré-aquecida no tanque de água de alimentação com

vapor de baixa pressão. Deste tanque a água é alimentada à caldeira pelo economizador

percorrendo as suas diferentes secções tubulares horizontais. O movimento da água é em

contra-corrente com o fluxo dos gases da caldeira.

Dos economizadores a água vai para o barrilete de vapor, do qual desce até aos barriletes

do fundo da caldeira (downcomers), formando um fluxo de circulação natural através das

paredes da caldeira e pelo boiler bank. O caudal de circulação mantem-se devido à

diferença de densidade da mistura água/vapor nos tubos e da água saturada no barrilete de

fundo.

   Fornalha

   Queimadores de carga

   Leito Fluidizado
Ar Primário

Remoção de Cinzas de Fundo

Alimentador de Fuel

Ar Secundário

   "Hydro beam flor"
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Nesta circulação natural a mistura água/vapor sobe através das paredes da caldeira

(superfícies de geração de vapor) retornando ao barrilete de vapor. No barrilete de vapor, o

vapor saturado passa através dos ciclones para a cabeça de distribuição dos

sobreaquecedores. A temperatura do vapor é controlada através de atemperadores com

água de alimentação. Da última secção de sobreaquecimento o vapor sai da caldeira para a

turbina

Gases de Exaustão

Tal como referido os gases da fornalha fazem um movimento em contra-corrente em relação

ao circuito de água/vapor, passando pelos tubulares no seguinte sentido:

sobreaquecedores, economizadores e aquecedor de ar.

Algumas das cinzas arrastadas por estes gases agarram-se aos tubulares da caldeira sendo

depois sopradas com vapor e recolhidas para um contentor. As cinzas mais voláteis que

continuam com os gases de exaustão são removidas em electrofiltros à saída da caldeira,

do qual são recolhidas para um silo apropriado.

A chaminé associada é já existente e tem uma altura de 100 m e um diâmetro de 2 m. A

chaminé é dotada de orifícios de amostragem com plataforma fixa, em cumprimento da

NP2167:2007.

Em termos de altura, esta chaminé dá resposta aos requisitos da Portaria nº 263/2005, de

17 de Março.

Produção de Energia Elétrica com extração de Vapor de Baixa Pressão

O vapor sobreaquecido que sai da caldeira de biomassa vai para a turbina onde expande

para pressões mais baixas produzindo energia elétrica a partir de um gerador. Esta energia

é vendida à rede num sistema de “vaivém” através do qual a empresa vende ou compra

eletricidade conforme as suas necessidades.

A compra de energia só faz sentido em situações de arranque ou situações anómalas de

laboração.

Para operacionalizar a ligação da Central de Biomassa à rede elétrica nacional, será

ampliada a atual subestação da CELTEJO que irá dispor de um transformador com a

potência de 30 MVA e relação de transformação de 60/11 kV.
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O consumo de vapor da caldeira é basicamente vapor de baixa pressão para aquecimento

da água de alimentação e pré-aquecimento do ar. Como este consumo é muito inferior ao

vapor produzido, o restante caudal de vapor é expandido até uma pressão muito próxima do

vácuo absoluto permitindo um maior aproveitamento em energia elétrica do vapor não usado

na caldeira.

Após a expansão, os condensados são pré-aquecidos e bombeados para o tanque de água

de alimentação, fechando o circuito de água/vapor. Neste sistema apenas se perde o vapor

de sopragem para a caldeira, necessitando-se de um make-up de água desmineralizada.

Introdução de areia e remoção de escórias

O make-up de areia necessária à formação correta do leito fluidizado é introduzido através

de uma válvula rotativa na fornalha.

Este make-up faz sentido pois algumas cinzas, inertes, escórias começam a misturar-se

com a areia sendo necessário de tempos a tempos renovar o leito. O material retirado pelo

fundo da fornalha é arrefecido pelo ar primário e pelo circuito de água antes de ser recolhido

em funis e transportado para o contentor apropriado.

Ao longo do processo estão implementadas diversas técnicas estabelecidas no Draft do

Documento de Referência – “Reference Document on Best Available Techniques in the

Large combustion Plants” – BREF/LCP, Comissão Europeia, Draft de Junho de 2016, e

designadas por Melhores Técnicas Disponíveis (MTD’s).

3.2DESCRIÇÃO GERAL DO PROCESSO “NOVA CALDEIRA DE
RECUPERAÇÃO”

No sentido da otimização do processo de produção e garantia de viabilidade da CELTEJO,

esta realizou um estudo de diagnóstico da situação atual e definição da estratégia para a

sustentabilidade da sua empresa pela aplicação e controlo de medidas de melhoria em

termos de cumprimento dos benchmarks sectoriais, quer a nível da produção quer a nível

ambiental.
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O projeto de instalação de uma nova caldeira de recuperação na CELTEJO tem como

principais objetivos dar resposta cabal às atuais exigências do mercado pela melhoria

contínua da qualidade e consequentemente, o crescimento da competitividade no mercado.

Este projeto permitirá reduzir o impacte ambiental da atividade da empresa, o qual foi

sempre um dos objetivos prioritários, sendo expectável que nalguns parâmetros a CELTEJO

se aproxime dos melhores valores existentes a nível mundial.

• Caldeira de recuperação (CR)

o A nova caldeira de recuperação, com uma potência térmica de 238,2 MWt,

prevê a queima de licor negro a uma concentração de 70%, com uma

capacidade de queima máxima de 1450 tDS/d (toneladas diárias de licor

negro em base seca). A temperatura da água de alimentação à caldeira,

antes do economizador, vai ser de 150 ºC e produzirá vapor de 95 bar (g) a

495 ºC;
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o No tocante a sistemas de controlo ambiental a caldeira contempla a utilização

ar quaternário para reduzir a emissão de gases com NOx. Permitirá a queima

de gases com compostos de enxofre, eliminando completamente os gases do

tanque de dissolução de smelt e ficando preparada para com um investimento

adicional reduzir significativamente o impacto de outros (NCG concentrados e

diluídos).

o Contempla ainda:

-1 novo tanque de licor negro concentrado de 400 m3.

-A utilização de vapor de baixa pressão no novo tanque de água de

alimentação à caldeira.

-A utilização de vapor de média pressão, 30 bar, no sistema de sopragem

da caldeira.

-A recuperação da energia térmica dos gases do tanque de dissolução de

smelt, antes da sua queima na caldeira.

-2 novos precipitadores eletrostáticos (ESP) para a remoção de

partículas, cada um com 1 câmara e com 4 campos por câmara.

-6 queimadores de arranque a GN na nova caldeira de recuperação. Será

totalmente abolida a queima de fuelóleo em situações de arranque.

-1 nova chaminé de 100 m de altura.

o Este equipamento será fornecido por uma das duas maiores empresas

mundiais de engenharia no setor da pasta e papel e incorporará as melhores

soluções tecnológicas disponíveis conforme preconizado no BREF PP 2014.

o O lay-out da nova instalação, desenhado em conjunto com o fornecedor,

incorporará assim soluções inovadoras ao nível da permuta de calor, de

sistemas de tratamento ambiental, de sistemas de segurança e sistemas de

controlo automático, que permitirão maximizar a produção energética,

mantendo a máxima performance ambiental em condições de segurança e

desde já, preparando a instalação para responder não só às exigências

atuais, mas sobretudo a potenciais exigências futuras.
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Os investimentos associados à caldeira de recuperação, permitirão seguir uma estratégia de

redução das emissões para o ar e para o meio hídrico, através da recolha e processamento

de correntes gasosas (ex. Scrubber e condensador para os gases do tanque de smelt) e

melhoria das condições de lavagem da pasta, correspondente aumento da carga orgânica

no circuito Evaporação / Caldeira de Recuperação e evitando aumento desta para a ETAR.

• Instalação de redução de vapor
o Será constituída por uma nova turbina de condensação dimensionada para

turbinar até 250 t/h de vapor a 95 bar(g) e 495 ºC. Inclui 3 extrações de vapor:

MP2 até 30 bar(a), MP1 até 15 bar(a) e BP até 5 bar(a).

o Contempla ainda:

-1 alternador até 50 MWe.

-1 condensador com uma capacidade máxima de 80 t/h de vapor.

-3 estações de redução de pressão para o timbre de vapor usado no

processo de fabrico.

-1 nova torre de arrefecimento de águas para dar resposta às

necessidades de água fria na condensação de vapor da nova turbina e

para recuperação do acréscimo de águas quentes provenientes do

processo de fabrico.

o Esta instalação visa sobretudo a maximização de produção de energia para o

processo, reduzindo a necessidade de utilização de combustíveis alternativos

(gás natural) na atual cogeração a GN.

o Esta otimização permitirá também a redução das emissões de gases com

efeito de estufa, contribuindo assim de forma positiva para uma matéria em

que o país está particularmente empenhado em estar na linha da frente.

O processo de fabrico da CELTEJO está representado esquematicamente na Figura Dp05,

incluindo já, a amarelo, os pontos inerentes à alteração decorrente da instalação da nova

caldeira de recuperação.
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Figura Dp05 – Diagrama Geral do processo da CELTEJO (a amarelo os pontos de alteração)
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3.3DESCRIÇÃO GERAL DAS UTILIDADES

Como o Projeto será instalado no interior das instalações industriais da CELTEJO as

principais utilities já existentes no site permitirão dar resposta à nova Central de Biomassa, à

semelhança do que já acontece com a central de biomassa “Rodão Power”, e à Nova

Caldeira de Recuperação, designadamente: água de abastecimento, rede de águas pluviais,

rede de incêndio, rede de águas residuais domésticas, ar comprimido, sistema de gestão de

resíduos.

Sistema de refrigeração

O sistema de refrigeração é constituído por um circuito fechado com recurso a torres de

refrigeração. A água de refrigeração da Central de Biomassa serve para o arrefecimento das

escórias, para o controlo de temperatura da purga da caldeira de biomassa e para águas de

selagem.

Nas turbinas utiliza-se água das torres de arrefecimento para permitir a condensação do

vapor final no condensador e para arrefecer o sistema de óleo e o ar do alternador. A água

quente retorna às torres onde arrefece. A água perdida por evaporação é reposta com um

make-up automático de água.

Subestação de ligação elétrica ao sistema elétrico do serviço público (SEP)

A alimentação da Central de Biomassa, localizada em Vila Velha do Rodão, será efetuada a

partir de uma Subestação de 60/11 kV equipada com um painel de chegada (chega o ramal

que liga ao RESP), um painel de saída que interliga ao transformador de potência, um

transformador de potência de 30 MVA, 60/11kV que vai alimentar os quadros de MT da

Central. Existirá na SE um kiobet onde serão instalados os armários de recolha de sinais da

SE, armário de contagem e proteções.

Descrição dos equipamentos a instalar na SE:

• 1 Painel de chegada, para interligar com a rede de 60kV da EDP, constituído por

descarregadores de sobretensões, seccionador de linha e seccionador de terra,

transformadores de tensão e de corrente, disjuntor e seccionador de terra
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• 1 Painel de Saída, que interligará com um novo transformador de potência de

30 MVA - 60/11 kV, constituído por seccionador de linha e seccionador de terra,

transformadores de tensão e de corrente, disjuntor e seccionador de terra e

descarregadores de sobretensões;

• 1 transformador de potência 30MVA- ONAN- 60/11kV;

• Cabos Isolados de alta tensão e média tensão;

• Cabos de baixa tensão, potência e sinal;

• Armários de reagrupamento de sinais dos transformadores de medida,

seccionadores, disjuntores e descarregadores de sobretensões;

• Barramentos, pórticos e Estruturas metálicas para suporte dos equipamentos e

vedação da subestação exterior;

• Maciços para suporte dos equipamentos AT;

• Rede de Terras Exterior;

• Caminhos de Cabos em vala AT e BT;

• Encravamentos mecânicos;

• Iluminação Exterior;

A Energia Elétrica produzida na Nova Caldeira de Recuperação ligará diretamente à

Subestação da CELTEJO para autoconsumo.

Sistema de ar comprimido

O ar comprimido é fornecido ao Projeto pela CELTEJO. O ar comprimido é produzido com

recurso a compressores Atlas Copco mantendo-se a rede de ar comprimido para o processo

a 5,5 bar e a rede de ar comprimido para os instrumentos a 5 bar.
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Sistema de abastecimento de água

A água necessária ao funcionamento do Projeto será fornecida pela CELTEJO.

O abastecimento de água para a atividade industrial da CELTEJO provem de uma captação

superficial, devidamente licenciada (L008858.2014.RH5) para um caudal de

9 415 000 m3/ano, efetuada no rio Tejo

A captação tem três grupos verticais com capacidade de 1 000 m3/h cada. A água é tratada

num clarifloculador de 46 m de diâmetro seguido de uma instalação de filtros rápidos de

areia, de forma a evitar a deposição de sólidos nas tubagens e a deterioração das mesmas.

A água utilizada nas caldeiras é tratada previamente (unidade de desmineralização) de

forma a remover os sais e iões de forma a garantir a qualidade de água exigida pelo

fabricante da Caldeira.

Na Figura Dp06 representa-se esquematicamente o tratamento de água fabril.
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Figura Dp06 - Representação esquemática do tratamento de água para o processo fabril e para as
caldeiras

Para consumo humano, a CELTEJO recorre aos Serviços Municipalizados de Água e

Saneamento (SMAS) do Concelho de Vila Velha de Ródão.

A CELTEJO prevê a substituição a curto espaço de tempo da atual instalação de

desmineralização e osmose pela instalação de uma nova instalação modular com

capacidade para a produção até 200 m3/h de água desmineralizada.

Os consumos de água previstos para o funcionamento da Central de Biomassa são cerca de

2 800 m3/dia e o da Nova Caldeira de Recuperação de 1 100 m3/dia do que equivale a cerca

de 14% dos atuais caudais de captação autorizados. Com esta percentagem de consumo e

a prevista implantação do novo sistema de desmineralização, a CELTEJO terá capacidade

para abastecer água ao Projeto.
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Descarga de Efluentes

Os efluentes líquidos produzidos na Central de Biomassa são exclusivamente domésticos

que resultam das instalações sanitárias.

Não haverá efluentes industriais associados à Central de Biomassa pois os circuitos serão

completamente fechados com a integração dos efluentes novamente no processo.

A Nova Caldeira de Recuperação terá um efluente de descarga associado às purgas de

cerca de 1 100 m3/dia.

Para tratar os seus efluentes quer industriais quer domésticos a CELTEJO tem uma ETARI.

O tratamento dos efluentes domésticos da Central de Biomassa e da purga da Nova

Caldeira de Recuperação será efetuado conjuntamente com os efluentes da CELTEJO.

A CELTEJO prevê a curto prazo efetuar uma otimização da atual ETARI pela instalação, de

uma nova unidade de tratamento secundário e terciário com capacidade para tratar até um

caudal médio diário de águas residuais de 31 200 m3/d, estando preparada para receber

picos máximos de caudal de 37 000 m3/d.

Novos órgãos da ETARI
Figura Dp07 - Representação esquemática do tratamento de águas residuais

(novos equipamentos a amarelo)

A descarga das águas residuais tratadas é efetuada no Rio Tejo através de um emissário

submerso.
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Os atuais valores limites de emissão (VLE) da descarga de águas residuais estão definidos

na Licença de Utilização L003644.2016.RH5, estando em vigor até 22.Dezembro.2018. Na

Tabela Dp01 estão descritas as características do efluente atual e os VLE da Licença

Ambiental.

Tabela Dp01 - Características do efluente atual da CELTEJO e valores limites de emissão (VLE) da
descarga de águas residuais

Parâmetros

CELTEJO Quadro legal

Efluente após tratamento
na atual ETARI (ano

2015)
TURH_LA BREF-PP 2014

Caudal (m3/tAD) 22,2 30 -

Sólidos Suspensos totais

(SST) (Kg/tAD)
0,53 1,05 0,3-1,5

Carência Bioquímica de

Oxigénio (CBO5) (Kg/tAD)
2,5 2,5 -

Carência Química de

Oxigénio (CQO) (Kg/tAD)
10,5 14,5 7-20

Azoto total (NTotal) (Kg/tAD) 0,045 0,175 0,05-0,25

Fósforo total (PTotal) (Kg/tAD) 0,02 0,02 0,02-0,11

Compostos Orgâno Clorados

(AOx) (Kg/tAD)
0,009 0,25 0-0,2

O caudal de efluente resultante da Central de Biomassa, somente efluente doméstico, são

cerca de 500 L/d e o efluente resultante das purgas da Nova Caldeira de Recuperação

1 100 m3/dia, representam cerca de 5% do caudal de projeto da nova ETARI. Tendo em

conta o volume de efluente e as suas características, esta descarga não terá qualquer efeito

nos valores de descarga definidos para a CELTEJO.
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Resíduos

A gestão dos resíduos da Central de Biomassa será efetuada pela CELTEJO, à semelhança

do que já acontece com a central de biomassa “Rodão Power”.

A CELTEJO tem implementado um sistema de gestão de resíduos que tem por principal

objetivo a sua recolha seletiva para posterior entrega a empresa licenciada para a sua

recolha e destino final, sempre que possível o resíduo será conduzido para valorização.

A CELTEJO possui um aterro no qual são depositados exclusivamente resíduos não

perigosos produzidos na CELTEJO.

Os resíduos resultantes da Central de Biomassa são principalmente resultantes do

tratamento de gases e das escórias da fornalha:

• Os resíduos resultantes do tratamento de gases serão armazenados diretamente

para um silo fechado situado junto ao sistema de tratamento de gases.

• As escórias resultantes da fornalha são descarregadas da caldeira diretamente para

um contentor próprio, a partir de um sistema de transporte automático, sendo

posteriormente entregues a empresa de gestão de resíduos devidamente licenciada

para posterior reutilização.

Na Tabela Dp02 são apresentados os principais resíduos produzidos na Central de

Biomassa.
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Tabela Dp02 - Resíduos produzidos na Central de Biomassa

Código
LER

Designação geral Origem
Quant.

(ton/ano)
Local

Armazenamento

Operação Identificação do
transportador

Identificação
do destinatário

100101

Cinzas, escórias e

poeiras de caldeiras

(excluindo poeiras de

caldeiras abrangidas

em 100104)

Tratamento

de gases
14 000

Silo de Cinzas

Volantes
D9

EGEO

Carmona

Componatura

EGEO

Carmona

Componatura

100124
Areias de leitos

fluidizados

Leito

fluidizado

da caldeira

14 000 Contentor R3 e R5

TAA

Valamb

Componatura

Cimpor

Valamb

Componatura

4. DESCRIÇÃO GERAL DA FASE DE CONSTRUÇÃO

Tendo em consideração a integração do projeto em avaliação numa unidade industrial a

operar, a fase de construção a que respeita o presente EIA corresponde, no essencial, à

fase de execução das redes de infraestruturas para ligação às redes internas da CELTEJO,

construção dos edifícios afetos à receção de biomassa e de implantação da turbina e

maciços de suporte dos diferentes equipamentos.

Assim a fase de construção passa por:

• Sistema de recolha de biomassa exterior: edifício com fossa de recolha e silo de

biomassa;

• Alimentação de biomassa: equipamento exterior próximo da caldeira sem edifício de

cobertura;
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• Caldeira: será efetuada alteração ao sistema de queima para leito fluidizado, não

requer construção civil;

• Implantação da Nova Caldeira de Recuperação;

• Transportadores de biomassa: transportadores de tapete fechados com necessidade

de construção de maciços;

• Novos edifícios para localização das novas turbinas de vapor, geradores e salas de

quadros elétricos;

• Infraestruturas de ligação ao sistema de redes da CELTEJO;

• Subestação, contigua à já existente na CELTEJO.

4.1 ACTIVIDADES PREVISTAS NA FASE DE CONSTRUÇÃO

O Projeto será implantado em área definida em Planta de Ordenamento do Plano Diretor

Municipal como Espaço de Atividades Económicas, áreas já impermeabilizadas e

regularizadas, pelo que a execução das estruturas previstas integrará, tipicamente, as

seguintes atividades:

• Implantação do estaleiro de apoio à obra, dentro do perímetro industrial e junto a

cada frente de trabalho de construção que se subdivide em: parque de receção de

biomassa, área de localização da caldeira de biomassa/ turbina, Caldeira de

Recuperação e respetiva turbina/gerador e subestação para ligação ao sistema

elétrico da rede pública da energia produzida pela Central de Biomassa.

• Os acessos ao interior da obra serão realizados tirando partido dos já existentes. Na

fase de estaleiro serão montadas várias gruas fixas para apoio à construção. A área

da obra será vedada e haverá controlo de acessos. No Desenho Dp 04 (Anexo I –

Descrição do Projeto, Dossier Anexos) apresenta-se a implantação das áreas de

estaleiro;

• Execução das infraestruturas afetas ao Projeto no interior da CELTEJO, incluindo

execução da rede de abastecimento de água, das redes de drenagem de águas

residuais e pluviais, da rede elétrica e da rede de telecomunicações, com as

inerentes operações de escavação de valas, colocação de tubagens e acessórios e
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recobrimento e a execução das fundações do edifício para receção da biomassa do

exterior, da fossa de receção de biomassa e dos edifícios das turbinas;

• Após a fase de construção civil, entrará em obra as montagem das diferentes

especialidades, incluindo os necessários elementos de tubagem, todas as

instalações especiais necessárias ao adequado funcionamento da instalação, tais

como: instalações elétricas e telecomunicações, instalações de águas e esgotos,

instalações mecânicas, de ventilação, ar comprimido e isolamento acústico;

• Concluídos todos estes trabalhos será dado início ao período de testes para afinação

e comprovação do adequado funcionamento das instalações.

• A fase de arranjos exteriores inclui a conclusão em obra de todos os elementos de

acabamento, tampas de caixas de visita, órgão de drenagem superficial, sinalização

horizontal e vertical, marcos de incêndio, controlo de acessos, iluminação exterior e

arranjos gerais;

4.2 MATERIAIS E ENERGIA UTILIZADOS E PRODUZIDOS

Para a execução das infraestruturas e edifícios previstos para o Projeto, serão utilizados

materiais comummente utilizados em obras de construção civil, nomeadamente, betão, ferro,

manilhas e blocos de betão pré-fabricados, tubagens em materiais diversos, tout-venant,

betuminoso, sinalização rodoviária, chapa metálica, etc.

No que se refere à energia a utilizar na fase de construção, pode referir-se que os consumos

energéticos estão fundamentalmente relacionados com a utilização de eletricidade para

iluminação e funcionamento de equipamentos e com o consumo de combustíveis nos

veículos e maquinaria afeta à obra.
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4.3 EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PREVISÍVEIS

Efluentes

Na fase de construção, é previsível que sejam produzidos os seguintes tipos de efluentes:

• Águas residuais domésticas do estaleiro, que deverão ser encaminhadas para

sanitários estanques ou para rede pública com ligação ao coletor já existente de rede

doméstica da CELTEJO;

• Eventualmente, águas residuais resultantes da lavagem de equipamentos e

máquinas (que poderão, eventualmente, conter pequenas quantidades de óleos

lubrificantes), que deverão também ser encaminhadas para a rede da CELTEJO de

águas residuais domésticas;

Resíduos

Os diversos resíduos que serão previsivelmente produzidos durante a fase de obra foram

inventariados e classificados de acordo com o que se encontra estabelecido na Portaria n.º

209/2004, de 3 de Março, segundo os respetivos códigos LER (Lista Europeia de Resíduos).

Assim, prevê-se a produção de:

• Resíduos sólidos urbanos produzidos no estaleiro que serão previsivelmente

depositados e recolhidos de modo diferenciado, entre recicláveis, nomeadamente,

papel e vidro (códigos LER 20 01 01 e 20 01 02, respetivamente) e RSU (código LER

20 03 01);

• Resíduos de construção e demolição, nomeadamente betões, madeira, tubagens,

pedra, ferro, betuminosos, (códigos LER: 17 01 01, 17 02 01, 17 02 03, 17 05 04, 10

04 05, 17 03 02), etc;

• Eventualmente, terras excedentes de escavação (código LER 17 05 04), resultantes

de escavações a efetuar para a execução das fundações dos edifícios e fossa de

receção de resíduos. Neste caso, a quantidade de terras de escavação será

reduzida;
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• Óleos, combustíveis e lubrificantes usados na manutenção/funcionamento da

maquinaria e equipamentos afetos à obra (Código LER 13 02 – óleos de motores,

transmissões e lubrificação).

Emissões gasosas

• Emissão difusa de poeiras resultantes das operações de movimentação de terras e

da circulação de veículos e máquinas em superfícies não pavimentadas.

• Gases de combustão emitidos pelos veículos e maquinaria afetos à obra.

Emissões de ruído

• Incremento dos níveis sonoros contínuos e pontuais devido à utilização de

maquinaria e tráfego de veículos para transporte de materiais, equipamentos e

pessoas.

5. DESCRIÇÃO GERAL DA FASE DE EXPLORAÇÃO

5.1 MÃO-DE-OBRA ENVOLVIDA

Em termos de mão-de-obra, a concretização da Central de Biomassa, criará cerca de 10

novos postos de trabalho diretos e cerca de 100 postos de trabalho indiretos relacionados

com a produção/movimentação de biomassa florestal. A Nova Caldeira de Recuperação

funcionará com os trabalhadores atualmente afetos a esta função.

5.2 CONSUMO DE MATÉRIAS-PRIMAS

As principais matérias-primas a utilizar encontram-se identificadas na Tabela Dp03 sendo a

biomassa florestal residual e o licor negro as principais matérias-primas.
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Tabela Dp03 – Consumo das principais matérias-primas

Designação / Produto Fase do processo
Consumo

(ton/ano)

Central de Biomassa

Biomassa Fornalha 350 000

Areia Fornalha 7 000

Água Produção de vapor e
refrigeração 2 800 m3/dia

Nova Caldeira de Recuperação

Licor negro Combustível 507 500 tDS/ano

Água Produção de vapor e
purgas 1 100 m3/dia

5.3 CONSUMOS E UTILIZAÇÃO DE ÁGUA

A água de abastecimento ao Projeto da Central de Biomassa e da Nova Caldeira de

Recuperação será proveniente da rede de abastecimento de água da CELTEJO. A partir do

ponto de entrega, a água será encaminhada para os diferentes pontos de consumo que são:

• Consumo humano e serviços (500 L/dia) - Água da rede pública (rede CELTEJO);

• Processo industrial da Central de Biomassa (2 800 m3/dia) - Água de captação

superficial (rede CELTEJO);

• Processo industrial associado à Nova Caldeira de Recuperação (1 100 m3/dia) -

Água de captação superficial (rede CELTEJO).

Os consumos de água industrial são para o make-up de água de alimentação à caldeira,

para refrigeração dos componentes da turbina e caldeira e para manter o nível das torres de

arrefecimento devido às perdas de água por evaporação.

A água para a caldeira de leito fluidizado carece de uma desmineralização.
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A Nova Caldeira de Recuperação tem um consumo máximo de água de 3 100 m3/dia, no

entanto tendo em consideração que esta caldeira vai utilizar água dos condensados de

vapor e da turbinagem de vapor recuperados do processo da CELTEJO terá um consumo

de 670 m3/dia de água desmineralizada e de 430 m3/dia para o sistema de purga de cinzas

da caldeira. Assim, o make-up de água para o funcionamento da Caldeira de Recuperação é

de 1 100 m3/dia.

A água da rede pública com a finalidade de consumo doméstico é utilizada nas instalações

sanitárias, balneários e serviços para os 10 novos trabalhadores associados ao

funcionamento da Central de Biomassa.

Na Tabela Dp04 apresenta-se o tipo de abastecimento de água, e consumos anuais

previstos.

Tabela Dp04 – Abastecimento de água

Utilizações Utilização
Consumos

(m3/ano)

Potável
Consumo humano, banhos

e casas de banho
175

Processo
Processo Industrial Central

de Biomassa
980 000

Processo Industrial Caldeira

de Recuperação
385 000

TOTAL 1 365 175

5.4 EFLUENTES LÍQUIDOS

Em funcionamento normal a Central de Biomassa não terá efluentes líquidos, pois todas as

águas residuais existentes vão ser recuperadas e reutilizadas. A água de arrefecimento do

redler de descarga das areias do leito fluidizado, assim como a descarga de água do tanque

de purgas vão ser recuperadas para a torre de arrefecimento. As águas associadas aos

sistemas de refrigeração circulam em circuito fechado.



EDP PRODUÇÃO - BIOELÉCTRICA, SA
Estudo de Impacte Ambiental da Central de Biomassa em Vila Velha do Rodão 3-32
Julho de 2016

Como resultado do funcionamento da Central de Biomassa em termos de efluentes líquidos

existe, exclusivamente, efluente doméstico.

Os efluentes domésticos, cerca de 500 L/dia serão descarregados para a rede de drenagem

da CELTEJO para posterior tratamento na ETARI.

A Nova Caldeira de Recuperação terá o efluente associado às purgas o qual tem um caudal

de cerca de 1 100 m3/dia, este efluente será conduzido para tratamento na ETARI da

CELTEJO.

As características deste efluente são:

• Condutividade = 200 a 500 µS/cm

• pH < 9

• CQO < 5 mgO2/l

• SST = 2 a 6 mg/l

As águas pluviais serão descarregadas para o mesmo coletor da CELTEJO de águas

pluviais, já que as zonas a intervencionar são áreas já impermeabilizadas.

5.5 RESÍDUOS INDUSTRIAIS

A identificação e quantificação dos resíduos resultantes do funcionamento da Central de

Biomassa estão apresentadas na Tabela Dp05. Todos os resíduos serão armazenados em

espaço adequado e entregues a empresas licenciadas para o efeito, que se encontram

identificadas na mesma tabela.

Tabela Dp05 – Tipo, quantidade e destino final de resíduos produzidos

Código LER Descrição Operação
Quantidade
(Ton/ano)

Empresas

100101

Cinzas, escórias e

poeiras de caldeiras

(excluindo poeiras de

caldeiras abrangidas em

100104)

D9 14 000
EGEO, Carmona

Componatura

100124
Areias de leitos

fluidizados
R3 e R5 14 000

Cimpor, Valamb,

Componatura
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5.6 EMISSÕES GASOSAS

As fontes pontuais de emissão para a atmosfera resultam da atividade associada à queima

da biomassa na Central de Biomassa e à queima do licor negro na Caldeira de

Recuperação. Como fonte de emissão para a Central de Biomassa será utilizada a chaminé

já existente com 100 m de altura e que estava afeta à caldeira de recuperação (tabela

Dp06).Para a Nova Caldeira de Recuperação será instada uma nova chaminé.

Tabela Dp06 – Fonte emissora: características e sistemas de tratamento

Fonte de emissão
Altura da chaminé

(m)
Sistema de tratamento

FF4 – Caldeira de Biomassa 100 2 electrofiltros (já existente)

FF8 – Caldeira de Recuperação 100 2 electrofiltros

Na Tabela Dp07 identificam-se as emissões associadas a esta fonte fixa e os respetivos

valores limite de emissão associados, definidos no draft do BREF das grandes instalações

de combustão para centrais de biomassa.

As emissões serão sujeitas a tratamento preliminar através de filtros eletrostáticos.
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Tabela Dp07 - Emissões Gasosas Previstas

Central de Biomassa

Limites do BREF-LCP em vigor e BREF-LCP Draft.2016

Parâmetro

Decreto-Lei
nº127/2013

BREF-LCP final draft Jun.2016 BAT AEL

(mg/Nm3, 6% O2) Média Anual
(mg/Nm3, 6% O2)

Média Diária
(mg/Nm3, 6% O2)

Óxidos de azoto (NOx) 250 70-225 120-275

Dióxido de enxofre (SO2) 200 15-100 30-215

Ácido clorídrico (HCl) 30 1-15 1-35

Ácido fluorídrico (HF) 5 - <1,5

Partículas 20 2-15 2-22

Mercúrio (Hg) - <1-5 (*)

COV 200

Metais pesados 2-1-5

(*) (µg/m3)
AEL - Limites de Emissão Associados

Caldeira de Recuperação

Limites do BREF-PP 2014 e da LA 540/1.0/2015

Parâmetro

LA 540/1.0/2015 BREF-PP 2014 BAT AEL

Até Set. 2018
(mg/Nm3, 8%

O2)

Após
Set.2018

(mg/Nm3, 6%
O2)

Média Diária
(mg/Nm3, 6%

O2)

Média Diária
(mg/Nm3, 6%

O2)
Média Anual

(kg/Adt)

SO2

(DS<75%)
≤500

≤70 (diário) 10-70 5-50 -

(75%≤DS≤83%) ≤50 (anual) 10-50 5-25 -

TRS ≤50
≤10 (diário)

≤5 (anual)
1-10 (*) 1-5 -

NOx

(Hardwood)

(DS<75%)

≤500 ≤200

-
120-200 (**)

0,8-1,4

(75%≤DS≤83%) - 1,0-1,7

NOx

(Softwood)

(DS<75%) -
120-200 (**)

0,8-1,4

(75%≤DS≤83%) - 1,0-1,6

Partículas - ≤150 ≤40 - 10-25 0,02-0,20

AEL - Limites de Emissão Associados
(*) - Sem incineração de NCG
(**) - Em cada fábrica as emissões de NOx vão depender do teor de N no licôr negro, da quantidade e distribuição dos NCG queimados na CR, assim como da
queima de outros compostos contendo azoto (gases do tanque de dissolução de smelt, metanol proveniente do sistema de segregação de condensados, das lamas
secundárias). Quanto maior o teor de sólidos, maior o teor de N no licôr negro e quanto maior o teor de N noutros fluídos queimados, tanto mais as emissões de NOx
se devem aproximar do extremo superior dos BAT AEL
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Em termos de caderno de encargos de fornecimento da reconversão da caldeira e respetivo

sistema de tratamento foi exigido, apesar de ainda não estar em vigor, o cumprimento dos

valores de emissão associados propostos no draft do BREF de Junho de 2016 para a

Central de Biomassa e o cumprimento dos BREF-PP 2014 para a Nova Caldeira de

Recuperação, no sentido de garantia da implementação das melhores tecnologias quer no

sistema de queima como no sistema de tratamento.

O plano de monitorização da Nova Caldeira de Recuperação será equivalente ao existente

na atual caldeira de recuperação conforme BREF setorial.

Tendo em conta os valores de emissão previstos, quer em termos de concentração como de

caudais mássicos de cada parâmetro, de acordo com o atual quadro legal em vigor, a

Central de Biomassa só necessita de monitorização pontual, contudo tendo em conta, o

previsto na versão draft do BREF de Junho de 2016 a EDP BIOELÉTRICA no âmbito do

fornecimento está a exigir o fornecimento de monitorização em contínuo para um conjunto

de parâmetros conforme tabela Dp08.

Tabela Dp08 – Plano de Monitorização conforme BREF-LCP em vigor e BREF-LCP Draft.2016

Parâmetro

Plano de Monitorização

DLnº127/2013
BREF-LCP final draft Jun.2016

BAT AEL

Óxidos de azoto (NOx)

Pontual

Continuo

Dióxido de enxofre (SO2) Continuo

Ácido clorídrico (HCl) Continuo

Ácido fluorídrico (HF) Uma vez por ano

Partículas Continuo

Mercúrio (Hg) (µg/m3) - Uma vez por ano

COV
Pontual

-

Metais pesados Uma vez por ano

CO - Continuo
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5.7 EMISSÕES DE RUÍDO

As principais fontes de ruído referem-se a ventiladores de exaustão, turbina e sistemas de

transporte da biomassa.

Conforme referido anteriormente, o Projeto será implantado em zona industrial, no interior do

perímetro industrial da CELTEJO.

Os níveis de ruído previstos para o Projeto são os apresentados na Tabela Dp09.

Tabela Dp09 – Principais fontes de emissão de ruído

Projeto Equipamento
Nível de ruído

(dB(A))

Central de Biomassa

Turbina de vapor

85

Bombas de água de alimentação,
(mantidas as já existentes)

Sistema de alimentação e biomassa.

Sistema de recolha de areias.

Sistema de recolha de cinzas.

Ventiladores, (mantidos os já
existentes).

Exaustores, (mantidos os já existentes).

Nova Caldeira de Recuperação

Turbina de vapor

85
Bombas de água de alimentação

Ventiladores
Exaustores

No sentido de reduzir a emissão de ruído das principais fontes de ruído foi solicitado, no

âmbito da consulta efetuada, que em todos os equipamentos com maior nível de ruído

fossem tomadas medidas junto à fonte por forma a reduzir os níveis de ruído. Desta forma, a

turbina será implantada em edifício devidamente insonorizado, a zona de preparação da

biomassa florestal residual para armazenamento no silo de biomassa será em edifício

próprio e os sistemas de transporte da biomassa desde o silo até à caldeira de biomassa

serão em tapete fechado.

Aos fornecedores dos novos equipamentos está a ser solicitado que os mesmos garantam

valores de ruído inferiores a 85 dB(A).
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De salientar que à luz do relatório de monitorização do ruído ambiental de 2015, a atual

instalação industrial da CELTEJO, onde está inserida a caldeira de recuperação a

reconverter em caldeira de biomassa, cumpre o regulamento geral do ruido nos potenciais

recetores existentes na sua envolvente.

5.8 CONSUMOS DE ENERGIA

As principais necessidades de energia serão obtidas através do consumo de energia elétrica

e do consumo de gás natural.

A energia elétrica é utilizada principalmente nos auxiliares e é uma quantidade ínfima face à

produção prevista, cerca de 10%.

O consumo de gás natural está associado, exclusivamente, à fase de arranque das

caldeiras, prevendo-se um consumo de 500 000 Nm3/ano para a caldeira da Central de

Biomassa e um consumo de 67 430 Nm3/ano para a Nova Caldeira de Recuperação.

5.9 TRAFEGO RODOVIÁRIO PREVISTO

O funcionamento da Central de Biomassa, irá traduzir-se num acréscimo de tráfego anual de

cerca de 15 443 veículos pesados.

A Nova Caldeira de Recuperação irá conduzir a uma redução de tráfego anual de cerca de

94 veículos pesados, tráfego associado às cisternas de combustíveis de fuelóleo que

deixará de ser consumido na CELTEJO pela implantação deste Projeto.

Na Tabela Dp10 apresentam-se os dados de tráfego de veículos ligeiros e pesados

respeitantes ao ano de 2015 na CELTEJO e RÓDÃO POWER, assim como, a

correspondente previsão de tráfego futuro, associado à entrada em funcionamento deste

Projeto.
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Tabela Dp10 – Tráfego rodoviário

Número de veículos
por ano

Situação Atual Situação Futura Variação (%)

Ligeiros 23 333 23 333 -

Pesados 37 148 52 591 + 42

TOTAL 60 481 75 924 + 26

A velocidade máxima permitida para a circulação de viaturas ligeiras ou pesadas no interior

do perímetro fabril da CELTEJO é de 20 km/h.

Não se prevê qualquer alteração no tráfego ferroviário, resultante da implementação deste

projeto.

5.10 SÍNTESE DE CONSUMOS E EMISSÕES ASSOCIADOS À CENTRAL DE
BIOMASSA

A Tabela Dp11 apresenta uma síntese dos consumos e emissões do projeto durante a fase

de exploração (dados estimados anuais).
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Tabela Dp11 – Síntese de consumos e emissões na exploração (Central de Biomassa)

Consumos/Emissões

Descrição Quantidade Unidade

Biomassa 350 000 ton

Areia 7 000 ton

Gás natural 500 000 Nm3

Água processo industrial 980 000 m3

Água de abastecimento 175 m3

Caudal água residual doméstica 175 m3

Caudal água residual Industrial 0 m3

CO2 (emissões evitadas)(*) -100 674 ton

Cinzas, escórias e poeiras de
caldeiras (LER 100 101) 14 000 ton

Areias de leitos fluidizados (LER 100
124) 14 000 ton

(*) Calculado conforme Despacho nº 17313/2008 de 26 de Julho

5.11 MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS IMPLEMENTADAS

Na União Europeia a temática da prevenção e controlo integrado da poluição é objeto da

Diretiva do Conselho 96/61/CE, de 24 de Setembro, que incide sobre determinadas

instalações que, pela natureza da respetiva atividade ou pela sua dimensão, devem

promover a implementação das melhores tecnologias disponíveis “Best Available

Technologies ou BAT” relativamente a todos os fatores ambientais para prevenção da

poluição (água, atmosfera, resíduos) para utilização eficaz da energia e para prevenção de

acidentes e minimização dos seus efeitos.
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O Projeto da Central de Biomassa pretende ser em todas as suas frentes um projeto de

vanguarda no sector da combustão de biomassa. Este contempla um conjunto de medidas

que são consideradas as melhores tecnologias disponíveis (MTD) existentes e que

permitirão dar resposta à proposta de BREF do sector das grandes instalações de

combustão no âmbito da Diretiva de Prevenção e Controlo Integrado da Poluição (PCIP) e

que se encontram identificadas na Tabela Dp12, nesta tabela são também apresentadas as

MTD previstas para a Nova Caldeira de Recuperação.

Tabela Dp12 – Melhores Técnicas Disponíveis aplicadas

FASE PROCESSO MTD

CENTRAL DE BIOMASSA “DRAFT BREF LCP JUN.2016”

GERAIS

O sistema de gestão ambiental (SGA) existente na CELTEJO e RÓDÃO POWER
é já certificado segundo a norma ISO 14001:2015 e será transposto e aplicado na
nova Central de Biomassa como ferramenta útil no apoio à prevenção da poluição
decorrente das atividades industriais, o qual, incluirá aspetos ligados ao
compromisso de efetuar uma gestão de topo, à planificação, definição e aplicação de
procedimentos, bem como à verificação do desempenho, incluindo a realização de
avaliações e a aplicação de ações corretivas com o objetivo da aferição do
desempenho dos consumos e emissões e a otimização e controlo das linhas de
processo.

Utilização de sistemas informáticos para controlo automático do processo produtivo,
o que permite evitar potenciais perdas associadas a anomalias do processo.

MONITORIZAÇÂO

BAT 3 - Para avaliação do consumo de energia e eficiência energética após
entrada em funcionamento ou após qualquer modificação que possa afetar os
parâmetros de consumo de energia e eficiência energética serão realizados testes
de desempenho em conformidade com as normas EN; Ou na falta desta na norma
ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de
dados de qualidade equivalente

MONITORIZAÇÂO

BAT 3 ii - Monitorização dos principais parâmetros de processo e das emissões
atmosféricas onde se inclui pressão, temperatura, teor de oxigénio e vapor de água.

MONITORIZAÇÂO

BAT 3 iii - Monitorização dos principais parâmetros de processo e das emissões
para a atmosfera o controlo e a medição periódica das emissões para a atmosfera a
seguir especificadas, com a frequência indicada, em conformidade com as normas
EN; na falta destas, a MTD consiste em utilizar normas ISO, normas nacionais ou
outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade
cientifica equivalente)

NH3, NOx; CO ; SO2 ; HCl, Partículas - Contínuo

N2O; SO3; HF; Metais pesados (exceto Hg) – Anual

Hg – Anual

(Continua)
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Tabela Dp12 – Melhores Técnicas Disponíveis aplicadas na Central de Biomassa (continuação)

FASE PROCESSO MTD

COMBUSTÃO

BAT 4 - Para melhor desempenho geral da Central de Biomassa e redução das
emissões para a atmosfera com o objetivo de garantir uma eficiência elétrica
superior a 38% e de rendimento de utilização de combustível entre os 73-99%, será
acautelada a:

· Mistura do combustível;

· Escolha de combustível;

· Sistema de controlo avançado;

· Boa conceção do equipamento de combustão

· Manutenção do sistema de combustão

COMBUSTÃO

BAT 4 ii - Para redução das emissões de amoníaco para a atmosfera resultantes
do uso de sistemas catalíticos de redução para a diminuição de emissões de NOx
será acautelado o sistema de tratamento a implementar assim como a sua operação
dos sistemas de redução. Está prevista a instalação de um sistema SNCR).

COMBUSTÃO

BAT 4 iii - Para prevenção ou redução das emissões atmosféricas em condições
normais de operação será assegurada a conceção, operação e manutenção
adequada, dos sistemas de tratamento de gases por forma a garantir as melhores
condições de funcionamento

COMBUSTÃO

BAT 5 - Para melhoria do desempenho geral ambiental e reduzir as emissões
para a atmosfera será efetuada uma avaliação e controlo da qualidade de todos os
combustíveis usados sendo para o efeito definidos procedimentos no âmbito do
sistema de gestão ambiental para:

• ajuste das configurações da unidade processual,
• quando necessário e aplicável (ex: integração da caracterização do combustível

no sistema de controlo para LHV, humidade, cinzas, C, Cl, F, N S, K, Na,
Metais)

COMBUSTÃO

BAT 7 b) aplicável dentro das condicionantes associadas à P e T do vapor de AP;

d) Arrefecimento dos gases de exaustão no economizador da caldeira;

e) Pré-aquecimento indireto da água de alimentação com os gases quentes de
exaustão no economizador da caldeira;

f) Recirculação de gases de exaustão para controlo da temperatura do leito
fluidizado da caldeira de biomassa;

h) Incluído no retrofit do sistema DCS para a conversão de caldeira de recuperação
em caldeira de biomassa de leito fluidizado;

m) Aplicável, dentro dos condicionalismos decorrentes da reconversão duma
caldeira de recuperação antiga numa caldeira de biomassa de leito fluidizado;

p) aplicável no novo equipamento e no isolamento das zonas de interligação
equipamento existente / novo equipamento;

q) aplicável de acordo com as condicionantes associadas à reconversão duma
caldeira de recuperação antiga numa caldeira de biomassa de leito fluidizado,
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Tabela Dp12 – Melhores Técnicas Disponíveis aplicadas na Central de Biomassa (continuação)

FASE PROCESSO MTD

ÀGUA E EFLUENTES
LIQUIDOS

BAT 10 - Para reduzir a utilização de água e as emissões de efluentes líquidos
para o meio recetor, o arrefecimento das cinzas/escórias retiradas do fundo da
caldeira será efetuado com água em circuito fechado, a qual será posteriormente
reciclada, não havendo qualquer contacto das cinzas/escorias com a água.

ÀGUA E EFLUENTES
LIQUIDOS

BAT 10 ii – Esta central será concebida sem qualquer tipo de efluente
industrial. As águas de arrefecimento das escorias retiradas do fundo da caldeira,
assim como, as descargas do tanque de purgas serão recolhidos e recuperadas
para a torre de arrefecimento.

ÀGUA E EFLUENTES
LIQUIDOS

BAT 11 - Para reduzir a utilização de água e as emissões de efluentes líquidos
para o meio recetor, o arrefecimento das cinzas/escórias retiradas do fundo da
caldeira será efetuado com água em circuito fechado, a qual será posteriormente
reciclada, não havendo qualquer contacto das cinzas/escorias com a água.

RUÍDO

BAT 14 - Para reduzir as emissões de ruido, serão aplicadas as seguintes
medidas:

• O equipamento mais ruidoso associado à Central de Biomassa ficará localizado
no interior do perímetro da CELTEJO envolvido por outros edifícios já existentes
( turbina/gerador, ventiladores, etc)

• A turbina/gerador será implantado em edifício devidamente insonorizado

• O transporte da biomassa desde o parque de madeiras até à caldeira de
biomassa será efetuado em tapete fechado

• Foi solicitado ao fornecedor no âmbito do caderno de encargos a obrigação do
cumprimento de níveis de ruido inferiores a 85 dBA.

• Na exaustão de gases, assim como nos principais pontos de entrada de ar para
o processo serão instalados insonorizadores.

RESÍDUOS
Parque de resíduos é coberto; Impermeabilizado; com rede de drenagem e com
recolha seletiva de resíduos, com a respetiva identificação do código LER.

EMISSÕES
GASOSAS

BAT 26 - Para reduzir as emissões de NOx para a atmosfera, limitando as emissões
de CO e N2O, serão aplicadas as seguintes medidas:

• Otimização da combustão;
• Queimadores Low-NOx (Gas natural),
• Diferentes estágios de distribuição de ar de combustão na caldeira;
• Sistema de recirculação de gases de exaustão para o controlo de temperatura

do leito fluidizado na caldeira;
• Sistema SNCR para redução das emissões de NOx.
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Tabela Dp12 – Melhores Técnicas Disponíveis aplicadas na Central de Biomassa (continuação)

FASE PROCESSO MTD

NOVA CALDEIRA DE RECUPERAÇÃO “BREF PP 2014”

ENERGIA BAT 6 - Autosuficiência energética decorrente da entrada em serviço da nova
Caldeira de Recuperação de alta pressão (95 bar(g))

MONITORIZAÇÃO
BAT 8 - Monitorização em continuo dos seguintes parâmetros associados às
emissões gasosas da caldeira: Pressão, temperatura e teor de oxigénio, CO e vapor
de água dos gases dos processos de combustão.

MONITORIZAÇÃO

BAT 9: Monitorização periódica das emissões para a atmosfera dos seguintes
parâmetros:

• NOx e SO2 na Caldeira de Recuperação.
• Poeiras na Caldeira de Recuperação e Forno da Cal.
• TRS (incluindo H2S) na Caldeira de Recuperação.

EFLUENTES
LÍQUIDOS

MTD 19 - Redução da emissão de poluentes para as águas recetoras de toda a
instalação pela Manutenção de capacidade suficiente na evaporação da lixívia negra
e caldeira de recuperação, para acomodar picos de carga.

EMISSÕES
GASOSAS

MTD 20 - Redução das emissões de odores e emissões difusas, através da recolha
de todos os gases de exaustão de origem processual que contenham enxofre pela
Incineração de gases não condensáveis concentrados e diluídos na caldeira de
recuperação;

EMISSÕES
GASOSAS

MTD 21 - Redução das emissões de SO2 e TRS com a Nova caldeira de
recuperação pela melhoria do sistema de controlo da mistura ar-combustível /
monitorização das emissões gasosas da caldeira de recuperação e pela queima dos
gases do tanque de dissolução de smelt na fornalha da nova caldeira de
recuperação após lavagem e condensação.

(continua)
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Tabela Dp12 – Melhores Técnicas Disponíveis aplicadas na Central de Biomassa (continuação)

FASE PROCESSO MTD

EMISSÕES
GASOSAS

MTD 22: Redução das emissões de NOx da Nova Caldeira de Recuperação, face ao
sistema otimizado de combustão:

a. Controlo computorizado da combustão.
b. Otimização da mistura combustível-ar.

Sistemas de alimentação de ar distribuído, por exemplo através da utilização de
registos e diferentes pontos de entrada de ar (aplicável a caldeiras de recuperação
novas e no caso de remodelações significativas de caldeiras de recuperação
existentes, dado exigir alterações consideráveis dos sistemas de alimentação de ar e
das fornalhas).

EMISSÕES
GASOSAS

MTD 23: Redução das emissões de poeiras da Nova Caldeira de Recuperação, pela
instalação de 2 novos precipitadores eletrostáticos (ESP) para a remoção de
partículas, cada um com 1 câmara e com 4 campos por câmara.

EMISSÕES
GASOSAS

MTD 29: Redução das emissões de NOx provenientes da incineração de gases
odorosos fortes concentrados em queimadores de TRS específicos, pela sua queima
na Caldeira de Recuperação com incineração por fases.

RESIDUOS
MTD 30:- Reutilização no processo das cinzas dos precipitadores eletrostáticos da
Nova Caldeira de Recuperação por forma a evitar a produção de resíduos e
minimizar a quantidade de resíduos sólidos a eliminar

ENERGIA

MTD 31 -: Redução do consumo de energia térmica (vapor), pela utilização de:

• Caldeiras de alta eficiência na produção de vapor, por exemplo, com baixas
temperaturas dos gases de combustão.

• Recuperação do calor dos tanques de dissolução, através de lavadores de
gases de exaustão.

ENERGIA

MTD 32 - Para aumentar a eficiência da produção de energia elétrica, pela
combinação das seguintes técnicas na Nova Caldeira de Recuperação e turbina.

• teor elevado de sólidos secos na lixívia negra.
• pressão de 100 bar e temperatura de 510 ºC.
• Pressão do vapor à saída das turbinas de contrapressão baixa.
• Turbinas de alta eficiência.
• Implementado (água de alimentação a 110/115ºC). A água de alimentação

da nova CR passa a estar a 150ºC. -
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5.12 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

Com a preocupação de garantir a qualidade dos produtos e a preservação do ambiente e da

higiene e segurança nos locais de trabalho será implementado um sistema integrado de

gestão (SG) na Central de Biomassa objeto deste estudo.

Á semelhança do que já acontece com a central de biomassa “Rodão Power”, a esta nova

Central de Biomassa, será aplicável a certificação ISO 14001:2015, obtida para a Ródão

Power em Out. 2015.

A Nova Caldeira de Recuperação ficará integrada no Sistema de Gestão já existente na

CELTEJO.

6. PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS

6.1FASE DE CONSTRUÇÃO

Toda a obra de construção civil a realizar no âmbito do Projeto a que o presente EIA

corresponde, isto é, construção dos edifícios de alojamento dos equipamentos, instalação

de equipamentos e à execução das redes de infraestruturas no interior do terreno afeto à

CELTEJO designadamente: rede de abastecimento de água, redes de drenagem de

efluente doméstico, rede elétrica e rede de telecomunicações, com as inerentes operações

de escavação de valas, colocação de tubagens e acessórios de recobrimento, ocorrerá

entre Janeiro de 2018 até Maio de 2019 para a Central de Biomassa e a curto espaço de

tempo até Maio de 2018 para a Nova Caldeira de Recuperação.

No cronograma apresentado na Figura Dp08 podemos observar o tipo de trabalhos a

ocorrer na construção do Projeto.
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Figura Dp08 – Cronograma previsto para o Projeto
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6.2FASE DE FUNCIONAMENTO

A decisão por parte da EDP BIOELECTRICA na implementação do Projeto da Central de

Biomassa em Vila velha do Rodão prendeu-se com o potencial de biomassa florestal

existente nesta região, com as sinergias já existentes na unidade industrial da CELTEJO em

termos de utilities, assim como, com o novo quadro legal em vigor o qual permitiu alavancar

este projeto de produção de energia elétrica a partir de biomassa florestal.

Conforme referido no item “1.Introdução”, este projeto permite dar resposta a um conjunto

de estratégias definidas a nível nacional para a produção de energia renovável e de redução

das emissões de gases de efeito estufa. A Central de Biomassa tem um período de vida útil

estimado de cerca de 30 anos.

A Caldeira de Recuperação é um equipamento imprescindível numa empresa do setor da

pasta do papel já que permite a viabilidade e sustentabilidade da atividade pela autonomia

energética da unidade industrial.

Face à necessidade de instalação de um equipamento mais eficiente e melhor adaptado às

atuais exigências impostas pelo BREF setorial houve a necessidade de instalar uma Nova

Caldeira de Recuperação, tendo sido decidida a utilização da atual caldeira de recuperação

como caldeira de biomassa pela alteração do sistema de queima para leito fluidizado.

Assim em termos de cronograma será instalada a nova Caldeira de Recuperação e

posteriormente a desativação e reconversão da atual caldeira para caldeira de biomassa.

6.3FASE DE DESACTIVAÇÃO

Numa situação de eventual desativação do Projeto, a EDP BIOELÉTRICA e a CELTEJO

planeariam de forma atempada o processo de desativação em função do futuro uso previsto

para aquele local e respetivos equipamentos.

A análise desta situação nesta fase é um pouco prospetiva já que será analisado um cenário

que atualmente se pode considerar como provável mas hipotético.

Estando Portugal inserido na comunidade europeia a estratégia económica passa por um

plano integrado entre os vários países da Europa e poder-se-á chegar à conclusão da
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necessidade de desativar este sector de atividade, produção de energia elétrica a partir de

biomassa florestal, o que à partida será pouco provável face às perspetivas de crescimento

deste setor de atividade e a grande aposta que está a ser feita não só a nível nacional mas

também europeu na utilização de fontes de energia renovável para a produção de energia

elétrica. Caso isso aconteça estando esta instalação prevista para uma área com potencial

para a localização da indústria, provavelmente os seus pavilhões serão utilizados para a

instalação de uma atividade industrial associada à indústria base que aloja este projeto, a

produção de pasta de papel.

Se na fase de desativação o parque de máquinas for considerado apto a dar resposta às

diretrizes ambientais este será desmontado e vendido para outra indústria deste sector.

Caso contrário, será desmontado e entregue a um operador de resíduos licenciado para

receber este tipo de resíduos.

A mão-de-obra envolvida neste projeto durante a sua fase de laboração provavelmente será

absorvida por outro tipo de atividade que se coadune com as exigências e solicitações da

altura.

As proponentes aquando da sua desativação tomarão medidas para que sejam evitados

quaisquer riscos de poluição quer para a área ocupada a nível dos solos como para a área

envolvente, estas medidas passam por:

· Fazer um inventário de todos os produtos afetos a esta instalação;

· Contactar os fornecedores dos respetivos produtos, negociar devolução dos

produtos garantindo a não contaminação;

· Relativamente aos equipamentos estes serão vendidos para outra unidade industrial

equivalente em atividade ou serão desativados quando desajustados das exigências

de mercado sendo dado o destino adequado (operadores de resíduos devidamente

licenciados);

· Por fim todos os resíduos existentes na empresa serão enviados para operadores de

resíduos devidamente licenciados e já qualificados/avaliados na empresa de acordo

com o Sistema de Gestão Ambiental (SGA).
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CAPÍTULO 4 – SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

1 ANÁLISE DA SITUAÇÃO ACTUAL

1.1 DESCRIÇÃO GERAL

O concelho de Vila Velha do Rodão é um dos 6 concelhos que constituem a

Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, a qual faz parte da Região Centro (NUTII).

O concelho de Vila Velha do Rodão administrativamente é constituído por 4

freguesias.

Vila Velha do Rodão é sede de um município com 330 km² de área e 3 521 habitantes

(2011) (Densidade: 10,7 hab./km²), subdividido em 4 freguesias.

Vila Velha de Ródão é um concelho localizado a sudoeste de Castelo Branco, entre o

rio Tejo e o seu afluente Ocresa. É atravessado em toda a sua extensão, pelos dois

principais eixos viários estruturantes da Beira Baixa (Linha da Beira Baixa e IP2-A23),

os quais têm sido, simultaneamente, causa e consequência do desenvolvimento do

município ao longo dos tempos.

Primeiramente foi a linha de caminho-de-ferro que induziu desenvolvimento e

atualmente é a A23 que mais peso tem no município. Hoje, a proximidade a Castelo

Branco, beneficiada pela excelente acessibilidade, tem desfocado a capacidade de

afirmação de Vila Velha de Ródão face ao poder atrativo da sede distrital.

Com efeito, Vila Velha de Ródão desenvolveu-se enquanto ponto estratégico na

navegação fluvial do rio Tejo, servindo como entreposto entre a Beira Interior e o

Litoral. Em finais do século XIX com a construção da linha férrea da Beira Baixa e da

ponte metálica sobre o Tejo, registou-se um dinamismo substancial nas ligações ao

litoral e ao norte alentejano, as quais, paralelamente, com a introdução da olivicultura

intensiva, contribuíram para a sua recuperação económica até meados do século XX.

A partir desta altura, acentuaram-se os fenómenos do êxodo rural e da emigração, que

têm ditado o progressivo despovoamento e envelhecimento populacional.

Com importância decisiva para o concelho, na década de 70, fez-se o primeiro

investimento relevante no setor industrial, nomeadamente a instalação de uma fábrica
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de celulose (atualmente CELTEJO). É ainda hoje, indiscutivelmente, o principal agente

económico e empregador do concelho.

O setor terciário, em crescimento, tem vindo a desenvolver-se em torno de atividades

relacionadas com os serviços sociais, circunstância determinada pelo envelhecimento

da sua população. O setor turístico, que possui um enorme potencial, ainda se

encontra relativamente pouco desenvolvido, embora estejam a ser feitos ou estejam

programados importantes investimentos, que permitirão colocar este setor num outro

estádio de desenvolvimento.

Os investimentos/ações mais emblemáticos têm a ver com a náutica fluvial, com a

inclusão da aldeia Foz de Cobrão na rede de aldeias de xisto, com a integração de

Vila Velha de Ródão no Geoparque Naturtejo (com 4 geosítios identificados), o qual,

por sua vez, integra a Rede Global de Geoparques da UNESCO) e a classificação das

Portas de Ródão como Monumento Natural.

Não obstante este cenário de estrutural debilidade, muito o município tem feito para

contrariar e minimizar as debilidades, nomeadamente ao nível da elevação da

qualidade de vida dos residentes, com a criação de equipamentos coletivos de

qualidade (educativos, desportivos e culturais) e de espaços públicos aprazíveis,

sendo que Vila Velha de Ródão tem, hoje, condições mais atrativas de fixação de

população.

As oportunidades que se abrem são o turismo, a agricultura, as energias renováveis

(biomassa, solar e hídrica), a silvicultura/floresta e os segmentos industriais

associados às indústrias do papel e agroindústria.
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Figura Dg01 – Enquadramento regional do concelho de Vila Velha do Rodão

No presente capítulo serão abordados diversos indicadores e descritivos relativos à

área em estudo.

A área prevista para implantação do Projeto não se encontra incluída em nenhuma

área classificada do ponto de vista da conservação da natureza, como área sensível.

Estando a área prevista para a implantação do Projeto classificada como área

urbanizada para atividades económicas, e a sua envolvente como área de expansão

deste tipo de ocupação é indicativo de que nos trabalhos desenvolvidos para o Plano

Diretor Municipal esta área envolvente foi considerada como com potencial para

acolhimento empresarial o que em princípio é indicador de que apresenta menos

condicionalismos quer em termos ambientais quer de afetação das populações

vizinhas.

A criação de uma rede ecológica coerente, constitui um instrumento fundamental da

política da União Europeia em matéria de conservação da natureza e da diversidade

biológica.



EDP PRODUÇÃO - BIOELÉCTRICA, SA
Estudo de Impacte Ambiental da Central de Biomassa em Vila Velha do Rodão 4-4
Julho de 2016

Para a área em estudo fez-se a identificação das áreas sensíveis tendo por base o

definido no Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de Outubro:

i) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24

de julho;

ii) Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de

proteção especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de

abril, no âmbito das Diretivas n.ºs 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de

1979, relativa à conservação das aves selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho,

de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna

e da flora selvagens;

iii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação

definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro;

As principais áreas identificadas na envolvente do Projeto foram:

• Monumento Natural de Portas do Rodão

• Parque natural do Tejo Internacional (Aves)

• Parque natural da Serra de S. Mamede

• Sítio de Interesse Comunitário S. Mamede

• Zona de Proteção Especial (ZPE) Tejo Internacional, Erges e Ponsul (Aves)

• Área de Interesse para as Aves (IBA) Portas do Rodão e Vale Mourão AVES

(Aves)

Como se pode verificar na Figura Dg02 a área afeta ao Projeto não abrange nenhuma

das áreas sensíveis identificadas.
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CELTEJO Fonte: http://portal.icnb.pt

Figura Dg02 – Áreas sensíveis identificadas

http://portal.icnb.pt
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1.2 CLIMA

O esboço climático foi efetuado com base em dados fornecidos pelo Instituto

Português do Mar e da Atmosfera (IPMA, I.P.) referentes às normais climatológicas na

Estação Meteorológica de Castelo Branco para o período de 1971 a 2000.

Os dados e localização da estação referida encontram-se na Tabela e Figura

seguintes.

Tabela Cl01 – Características da estação meteorológica

DESIGNAÇÃO LATITUDE LONGITUDE ALTITUDE DADOS
DISTÂNCIA À ÁREA DE

ESTUDO

CASTELO

BRANCO
39º49’N 07º29’W 380 metros 1971-2000 25 km

Fonte: Google Earth
Figura Cl01 – Localização da estação meteorológica
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1.2.1 Análise Meteorológica

Temperatura do ar

Observando os dados da estação climatológica (Figura Cl02) verifica-se que a

temperatura média anual da temperatura média mensal registada é 15,7ºC. Os valores

médios mensais mais elevados são da ordem dos 25 e 24,4ºC em Julho e Agosto,

respetivamente.

Figura Cl02 – Registo de temperaturas médias mensais (Estação Castelo Branco)

O número de dias registado anualmente com temperaturas superiores a 25ºC, ao

longo do período 1971 e 2000, foi de 116,7 dias. No mesmo período foram registados

4,4 dias em que se atingiram temperaturas inferiores a 0ºC. Os meses com

temperaturas mais altas são Julho e Agosto. Por outro lado as mínimas registaram-se

inferiores nos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro. As temperaturas médias

máximas registadas ocorreram em Julho com 32,1ºC e Agosto com 31,6ºC. As médias

mínimas mensais ocorrem em Janeiro com 3,9ºC.
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Figura Cl03 – Registo de temperaturas máximas e mínimas médias mensais (Estação Castelo
Branco)

Pluviosidade

De acordo com a Figura Cl04 é possível dividir o ano em duas estações: uma estação

húmida que ocorre sensivelmente de Outubro a Maio, à qual corresponde cerca de

90% da precipitação anual e uma estação seca abrangendo o restante período do ano.

A pluviosidade atinge valores mais baixos rondando os 8,4 mm em Agosto e um valor

máximo de 128,2 mm no mês de Dezembro.

Figura Cl04 – Dados de precipitação total: média mensal vs. temperatura média mensal (Estação
Castelo Branco)
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O comportamento da pluviosidade é inversamente proporcional ao da temperatura, de

acordo com os valores registados na Estação Meteorológica de Castelo Branco,

Figura Cl04.

Figura Cl05 – Nº dias precipitação, média anual (intervalos:  0.1mm,  1mm ,  10mm)

De facto observando os valores registados na Estação Meteorológica Castelo Branco,

verificamos que apresentou no período 1971-2000, cerca de 112 dias com

precipitação igual ou superior a 0.1 mm (chuviscos).

Efetuando uma análise anual verifica-se que num total de 207 dias com precipitação,

31% das ocorrências, apresentaram níveis de precipitação caracterizados por

chuviscos (≥ 0.1mm), enquanto que 19% dos dias do ano apresenta precipitação

superior ou igual a 1 mm e cerca de 7% com precipitação elevada e portanto superior

a 10 mm. A região em estudo apresenta somente cerca de 57% dos dias do ano com

a ocorrência de chuvas (chuviscos a chuvas mais fortes).

Humidade Relativa

A humidade relativa do ar traduz a quantidade de vapor de água existente no ar. A sua

unidade de medida é o centésimo: 0% significa ar seco, enquanto 100% representa o

ar saturado de vapor de água.

Na Figura Cl06 verificamos que a humidade relativa da área em estudo varia ao longo

do ano. Os meses de Verão apresentam um valor de cerca de 50 a 58%, enquanto

nos meses de Inverno a humidade relativa sofre uma subida para valores que podem

atingir os 87% (valores retirados às 9h), sendo o valor médio anual de cerca de 70%,

podendo-se considerar uma região relativamente seca.
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Figura Cl06 – Humidade relativa média mensal vs. temperatura média mensal (Castelo Branco)

Evaporação

As médias mensais de evaporação nos meses analisados para a Estação

Meteorológica de Castelo Branco variam entre um mínimo de 55.1 mm para o mês de

Dezembro e o máximo de 340,3 mm para o mês de Julho. Comparando os valores de

precipitação e evaporação é possível definir como meses de aprovisionamento de

água o período de Outubro a Fevereiro, nos quais a precipitação predomina sobre a

evaporação, e meses de consumo de água de Maio a Setembro, nos quais esta

relação se inverte (Figura Cl07).
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Figura Cl07 – Variação Anual de Evaporação vs. Precipitação (médias mensais) (Estação Castelo
Branco)

Regime de Ventos

A rosa-dos-ventos construída com base nos dados de velocidade e frequência

relativos à Estação Meteorológica de Castelo Branco é apresentada na Figura Cl08.

Os ventos mais frequentes sopram principalmente do quadrante N e W.

A análise da rosa-dos-ventos permite concluir que nesta região os ventos não são

muito fortes sopram praticamente de igual modo de todos os quadrantes, com médias

mensais de 9,9 km/h.
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Figura Cl08 – Rosa dos Ventos

1.2.2 Conclusão

Numa análise mais abrangente pode-se concluir que o local em estudo é caracterizado

por duas estações distintas: uma estação húmida (Outubro a Abril) com valores de

precipitação entre 58 mm e 128 mm, com temperaturas entre 8 e 16ºC, com humidade

relativa entre 69% e 85% (9h), evaporação na ordem dos 55 mm a 145 mm; a estação

seca apresenta temperaturas superiores, na ordem dos 16-23ºC, apresentando ainda

alguma precipitação na ordem dos 8-355 mm, com humidade relativa ligeiramente

inferior à estação húmida (50%-67%).

Por fim em termos de ventos predominantes e velocidades regista-se a predominância

dos ventos dos quadrantes N e W.

As velocidades nos diversos quadrantes registaram valores uniformes na ordem dos 9

e 11 km/h.

A classificação climática desta região com base nos critérios de Emberger pode-se

considerar como região mediterrânea sub-humida.
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1.3 GEOLOGIA

A caracterização geológica das formações existentes foi apoiada em elementos

bibliográficos com informação geológica relevante e referida ao longo do texto tendo

por base a carta geológica de Portugal (Folha 28-B e Folha 24-D, à escala 1:50 000) e

respetiva notícia explicativa (Serviços Geológicos de Portugal – 1965 e 1967,

respetivamente).

1.3.1 Enquadramento Geológico e Geomorfologico

Sobressai na região a imponente crista quartzítica de Ródão, orientada na direção

NNW-SSE, dividida em dois ramos por um fundo vale longitudinal que resultou da

erosão dos xistos que constituem o núcleo do sinclinal (linha de cumeada de colinas)

formado pelas formações ordovícicas que se conseguem visualizar na Figura Ge01 e

Desenho Ge01 (Dossier Anexos, Anexo I - Geologia).

Localização do Projeto

Figura Ge01 - Esboço do mapa estrutural do sinclinal de Vila Velha de Rodão (Metodiev et al. 2008).
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O Rio Tejo entalhou nos xistos um vale profundo, atravessando a dupla crista

quartzítica por uma imponente garganta, denominada Portas de Ródão.

“Esta imponente crista quartzítica, com um comando de 150 a 250 m acima das

plataformas de xisto, mede mais de 30 km de comprimento e 2,5 km de largura

máxima, sendo composta por duas cumeadas paralelas, separadas por um vale

escavado nos xistos brandos em correspondência perfeita de ambos os lados do rio”

(Teixeira,1981).

Acompanhando o encaixe do Rio Tejo, os afluentes principais deste Rio correm todos

em vales profundos e escarpados, desenhando inúmeros meandros, como é habitual

na topografia de xistos e grauvaques.

A área onde se localiza o projeto pertence a uma bacia tectonicamente deprimida

(Bacia de Ródão), preenchida por depósitos arcósicos. Forma uma depressão que se

estende para Nordeste, desde Vila Velha de Ródão até alguns quilómetros a Este do

meridiano de Cebolais de Cima. Nesta depressão, destacam-se pequenas colinas de

superfícies aplanadas e recobertas de cascalheiras: aumentam de altitude para Sul,

atingindo a cota máxima na plataforma de Serranos, recoberta por extenso depósito

de cascalheira. O levantamento da superfície das arcoses também é observável a

Norte, com a aproximação aos xistos e grauvaques ante-ordovícicos.

Esta bacia é atravessada pela Ribeira do Lucriz que, depois de um percurso N-S nos

terrenos de relevo vigoroso e baixa permeabilidade do complexo xisto-grauváquico,

inflecte para Sudoeste em direcção a Vila Velha de Ródão. No seu percurso

longitudinal através da Bacia de Ródão, recebe as águas drenadas pelos afluentes

que se formam nos relevos a Norte, nos terrenos do complexo xisto-grauváquico, e as

águas da rede de drenagem que se forma nas arcoses. A Ribeira do Lucriz, vai juntar-

se à Ribeira do Açafal, cerca de 1 km a Sudeste da área de estudo.

A Ribeira do Açafal, depois de um longo e sinuoso trajeto através dos terrenos do

complexo xisto-grauváquico, desde Sarnadas de Ródão, atravessa a bacia de arcoses

segundo a direção N-S. Desenvolve aqui uma faixa aluvionar com algumas centenas

de metros de largura e segue o seu percurso através de área desnudada de arcoses

até desaguar no Rio Tejo.



EDP PRODUÇÃO - BIOELÉCTRICA, SA
Estudo de Impacte Ambiental da Central de Biomassa em Vila Velha do Rodão 4-15
Julho de 2016

O local do projeto situa-se num interflúvio do Ribeiro do Vale das Vinhas (linha de

água a Nordeste da área do Projeto), afluente da margem direita da Ribeira do Açafal,

e da Ribeira de Enxarrique (a Oeste da área do Projeto). Esta ribeira, com percurso

sub-paralelo à crista ordovícica (NNW-SSE), drena a encosta Nordeste desta crista na

zona sobranceira a Vila Velha de Ródão.

1.3.2 Geologia

As unidades geológicas localizadas na envolvente da área em estudo (Desenho Ge01,

Dossier Anexos, Anexo I – Geologia) são as nomeadas em seguida:

1) Moderno

• Aluviões atuais (a):

Incluem-se nesta rubrica cascalhos, areias e lodos que se acumulam ao longo do Rio

Tejo e seus principais afluentes, incluindo da Ribeira do Açafal e Ribeira Vale das

Vinhas, a Este e Nordeste da área de estudo, respetivamente.

• Depósitos de vertente na proximidade das cristas quartzídicas (A’):

Nas proximidades das cristas quartzídicas são importantes, os depósitos de vertentes,

inclusivamente na parte interior do sinclinal (linha de cume das colinas) de Vila Velha

de Ródão. São constituídas por fragmentos de quartzito, por vezes de grandes

dimensões, angulosos ou apenas com arestas boleadas, envolvidos por materiais

finos, argilosos.

2) Plio-Plistocénico

• Cascalheiras – níveis inferiores a 100 m (Q):

Encontram-se extensos mantos de cascalheiras, constituídos principalmente por

elementos siliciosos (como sejam o quartzo, lidito, quartzito, etc). A maior parte

assenta em cima de afloramentos de arcose (EØM) mas alguns retalhos sobrepõem-

se diretamente ao xisto (X), como se pode verificar no Desenho Ge01 (Dossier

Anexos, Anexo I – Geologia). Os mantos mais elevados ocorrem no cimo dos

planaltos e pode supor-se que cobriram grande parte da região, mostrando-se

atualmente em retalhos dissecados pela erosão quaternária. A base desta formação
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nem sempre é fácil de observar, porque os calhaus escorregam ao longo das

vertentes e ocultam o contacto com as arcoses e os xistos.

Distinguem-se nas cascalheiras níveis altos e extensos, que parecem coroar todo o

relevo de aplanações, e níveis mais baixos em relação com o curso dos rios atuais.

Os níveis embutidos nos planaltos, já dentro dos vales atuais são terraços. A soleira

constituída pela dupla crista quartzítica determinou, a montante de Ródão, grande

desenvolvimento dos terraços. Distinguem-se nos terraços vários níveis,

evidentemente de carácter local a que não se pode atribuir qualquer significação

eustática (variações do nível dos oceanos devidas a causas não tectónicas e não

meteorológicas) nem relacionar-se com fenómenos gerais dos grandes cursos de

água.

A superfície topográfica deste tipo de formações é bastante plana fazendo com que

em períodos chuvosos se criem charcos persistentes. As cascalheiras com níveis

abaixo dos 100 m são pouco extensas e localizam-se a Sul da área em estudo, na

margem direita e esquerda da Ribeira do Açafal já perto da confluência com o Rio

Tejo.

3) Miocénico e Paleogénico indiferenciados

• Arcoses da Beira Baixa (EØM):

Estas formações, sobre a qual assenta o Projeto em estudo encontram-se em ambos

os lados do Rio Tejo ora em posição elevada (afloramentos cobertos por

cascalheiras), ora em posição deprimida (bacias de Ródão e do Arneiro a Sudoeste de

Vila Velha de Ródão), afetadas por falhas bem visíveis no contacto anormal com o

xisto.

Foram realizadas algumas sondagens localizadas na Figura Ge02 e cujos perfis se

encontram na Figura Ge03.
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(s/ escala)

Figura Ge02 – Localização das sondagens de prospecção geotécnica

Figura Ge03 – Perfis de sondagens na área da unidade industrial da CELTEJO
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As arcoses formam uma unidade com estratificação muito irregular, constituída por

grés arcósicos de grão médio a grosseiro, por vezes conglomeráticos, grés finos

argilosos e argilas siltosas ou arenosas muito compactas. Contêm intercalações ou

passagens de areias soltas e de seixos mal rolados e mal calibrados. Na área do

projeto foram reconhecidas até profundidades da ordem da dezena de metros (Figura

Ge03). Em sondagens realizadas a Sudeste e a Este da área da CELTEJO, a Sul da

estrada para Castelo Branco, os xistos ante-ordovícicos foram encontrados a poucos

metros de profundidades. Na área de confluência das Ribeiras do Açafal e do Lucriz,

aqueles xistos são aflorantes e têm a estratificação sub-vertical. Estes factos indiciam

alguma irregularidade na topografia do substrato ante-ordovícico.

De acordo com o "Parecer sobre o relatório relativo à 2ª fase da prospeção geotécnica

- Profabril (1968)" o resultados das sondagens "mostram que, salvo poucos casos, a

compacidade das formações arcósicas, e portanto a melhoria das respetivas

características de resistência mecânica, aumentam rapidamente com a

profundidade...".

4) Ordovícico

Os terrenos ordovícicos (de natureza essencialmente quartzítica), formam uma

importante linha de relevo da zona em estudo. A Serra de Ródão a Norte do Rio Tejo

atinge a altitude de 500 m enquanto que a Sul do Rio Tejo, no Monte de S.Miguel,

atinge-se uma altitude de 460 m. O afloramento ordovícico forma um sinclinal bem

definido na zona de Vila Velha de Ródão, embora complicado devido a diversas

dobras secundárias. No interior do sinclinal, encontramos xistos argilosos com fósseis

(Ocd) e quartzitos com bilobite (Ob).

• Xistos argilosos com fósseis - Lanvirniano-Landeiliano (Ocd):

No interior do sinclinal encontram-se xistos argilosos e argilo-gresosos, por vezes de

cores vivas, fossilíferos. É nestes xistos que se encontra instalado o Vale da Barroca

da Senhora, de vertentes muito íngremes.

O contacto com os quartzitos parece ser, em alguns pontos, de carácter téctónico. No

meio dos xistos observam-se bancadas de quartzitos, no geral xistóides, por vezes
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gresosos, pertencentes a dobras secundárias. Não é de excluir a hipótese de alguns

destes quartzitos pertencerem ao Caradociano.

• Quartzitos com bilobites - Skidaviano (Ob):

Estes quartzitos, em bancadas espessas formam duas cristas paralelas a Norte do Rio

Tejo. A Oeste sobre a qual assenta o Castelo constitui o enorme paredão das Portas

de Ródão. Sobre a crista a Este fica a Achada originando na sua continuidade para

Sul a passagem apertada que serviu para formar as Portas de Ródão.

O contacto com os xistos ante-ordovícicos, quer do lado de Vila Velha de Ródão quer

do lado de Fratel (a Sudoeste de Vila Velha de Ródão), faz-se por superfícies de

falhas, cujos lisos se podem observar em diferentes pontos.

No interior do sinclinal, próximo do extremo Sul da ponte de Ródão, observa-se

igualmente extenso espelho da falha vertical, que separa os quartzitos das formações

xistentas.

5) Complexo xisto-grauváquico ante ordovícico e séries metamórficas derivadas

• Xistos e grauvaques (X):

Ao longo do Rio Tejo encontra-se este tipo de formações xistentas. Os xistos são

negros ou acinzentados, argilosos, por vezes finamente micáceos, quase sempre

alterados.

Alternam com eles bancadas um pouco gresosas, grauvacóides, ou mesmo

quartzídicas, que predominam em algumas zonas como na zona de Fratel.

1.3.3 Hidrogeologia

De acordo com a descrição das características geológicas da área em estudo, pode-se

considerar que existe um modelo hidrogeológico que engloba duas unidades, que,

convém desde já referir, têm permeabilidade baixa a muito baixa: (1) as Arcoses da

Beira Baixa e (2) os xistos e grauvaques ante-ordovícicos.

As Arcoses da Beira Baixa, no conjunto, têm o comportamento de um meio poroso,

constituído essencialmente por materiais de condutividade hidráulica (permeabilidade)

baixa a muito baixa e com uma estrutura complexa e irregular, que resulta de
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importantes variações de fácies na vertical e na horizontal. Eventuais passagens de

areias soltas (vem referenciada uma com 30 cm de espessura no "Relatório de

sondagens do terreno fabril - Teixeira Duarte, Lda. (1965)"), mais condutivas, ficam

encaixadas entre camadas de baixa permeabilidade e portanto "sem" continuidade

hidráulica lateral para poderem ser aproveitadas como possíveis formações aquíferas.

A unidade inferior do modelo hidrogeológico é constituída pelos xistos e grauvaques

ante-ordovícicos, com a estratificação sub-vertical, e estão alterados e fraturados à

superfície. Trata-se de uma unidade também com permeabilidade em geral baixa,

onde o escoamento e o armazenamento da água se fazem predominantemente nas

fraturas. A condutividade hidráulica ou permeabilidade por fraturas depende, entre

outros fatores, da abertura e do tipo e grau de preenchimento. Em meio saturado e em

fraturas abertas com paredes lisas, a velocidade do escoamento é diretamente

proporcional ao quadrado da abertura, isto é, a velocidade e o caudal dos

escoamentos são muito sensíveis a pequenas variações da fracturação e da sua

abertura. Daí que seja muito relevante a deteção e consideração das zonas de fratura

no comportamento hidráulico destas formações.

Estas duas unidades não têm comportamento independente, isto é, pode haver trocas

de água entre elas, em função do valor dos níveis piezométricos acima e abaixo da

interface. Naturalmente que, dada a baixa permeabilidade geral das formações em

presença, o volume das trocas deverá ser reduzido.

O limite Norte da Bacia de Ródão, materializado pelo limite dos afloramentos de

arcoses, apresenta características morfológicas que se podem associar como

potencialmente de recarga; a Sul, o contorno franjado dos afloramentos das arcoses

sobre os xistos e grauvaques ante-ordovícicos, onde se formam pequenas linhas de

água, sugerem a possibilidade de drenagem das arcoses e dos depósitos de

cascalheira sobrejacentes.

A área do projecto corresponde à zona central da bacia, onde o substrato ante-

ordovícico estará mais deprimido, e, por conseguinte, será zona de confluência de

eventuais escoamentos na interface das arcoses com os xistos e grauvaques.

No modelo conceptual exposto cabe também alguma relevância às linhas de água que

atravessam longitudinal e transversalmente as arcoses. Com efeito, além de
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funcionarem como eixos de drenagem da água superficial e da água das formações

geológicas adjacentes, no período de águas altas, poderão desempenhar um papel

com algum relevo como "corredores" de infiltração de água, já que o nível

piezométrico nas ribeiras está acima do nível freático das formações adjacentes.

1.3.4 Recursos Minerais

Os recursos minerais existentes nesta região são escassos, apenas existindo minas

abandonadas que, pelo tipo de lavra, sugerem que estiveram em funcionamento

durante pouco tempo.

De referir que nas proximidades de Vila Velha de Ródão estão localizadas algumas

minas em que se realizaram explorações cupríferas mas cuja lavra se encontra

suspensa há muitos anos:

- Mina de cobre do Rio Enxarrique;

- Mina de cobre do Ribeiro de S. Pedro n.º2;

- Mina de cobre do Ribeiro de S. Pedro n.º3;

- Mina de cobre de S.Pedro o Cabeiro;

- Mina de cobre do Sítio de Cobre;

- Mina de cobre de Vila Velha de Ródão;

- Mina de cobre de Vila Velha de Ródão n.º2.

Todas elas se situam no complexo xisto-gráuvaquico e de acordo com a disposição

das mesmas, os filões mineralizados parecem ter orientação Nordeste-Sudoeste. Os

relatórios existentes não contêm quaisquer referências geológicas e as grandes

escombreiras, acumuladas à boca das minas, dificultam a observação. A mina de Vila

Velha de Ródão está localizada nas proximidades da aldeia da Tojeirinha, a Norte do

contacto com as arcoses, por onde passa a linha férrea da Beira Baixa. Esta área é

denominada, localmente por Ruínas das Minas dos Ingadanais.

De acordo com o Laboratorio Nacional de Energia e Geologia, na área de estudo não

são conhecidos recursos minerais com interesse económico e todas as 5 antigas
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concessões minerais atribuídas para exploração da mina de Indaganais (que existiram

a norte da área de estudo encontram-se abandonadas desde 1986.

No Desenho Ge04 (Dossier Anexos, Anexo I – Geologia) apresentam-se as principais

áreas de Recursos Minerais.

1.3.5 Tectónica e Sismicidade

Segundo a Carta Neotecnónica de Portugal Continental à escala 1:1 000 000 (Cabral e

Ribeiro, 1988), verifica-se que na área do Projeto e na sua envolvente direta existem

falhas ativas. Estas falhas correspondem a uma falha com componente de movimento

vertical de tipo normal e a uma falha de deslizamento, (Figura Ge04).

Fonte: Cabral e Ribeiro (1988)

Figura Ge04 - Extrato da Carta Neotectónica de Portugal na Esc 1:1 000 000

As rochas mais antigas da região abrangida pela carta geológica 28-B e 24-D, Nisa,

são do complexo xisto-grauváquico, que correspondem aos depósitos formados pelo

mar que nos recuados tempos do infracâmbrico ocupou grande parte da área

peninsular. São constituídas por xistos argilosos, finos, por vezes finamente

pragueados, e por grauvaques líticos, em que são patentes os materiais detríticos,

provenientes de formações quartzíticas, xistosas e eruptivas próximas, pois o

transporte parece ter sido rápido e pouco extenso.

No Cenozóico, talvez a partir do Oligocénico, e em relação com condições climáticas

particulares, depositou-se grande quantidade de sedimentos na região da Beira Baixa,

em área extensa e aplanada, constituídos por argilas margosas (e mesmo calcários) e
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arcoses que vieram até à zona de Ródão. São depósitos originados à custa de rochas

graníticas, que durante este período sofreram não só forte alteração mas, ao mesmo

tempo, ação de desagregação e transporte rápido.

Esta plataforma de arcoses sofreu roturas e falhas, a primeira das quais é designada

falha do Pônsul, dando origem a duas depressões de abatimento, e criando um degrau

que se estende de Vila Velha de Ródão para nordeste. Este degrau separa as

planícies de Castelo Branco e de Idanha-a-Nova.

Mais tarde formaram-se os depósitos de cascalheiras e de terraços, que pertencem na

sua grande maioria ao Quaternário.

A orogenia alpina fez sentir os seus efeitos nesta região, pois é responsável pelas

falhas com orientação NE-SW (direção bética) e, possivelmente, também pelo

aparecimento dos filões metalíferos com orientação idêntica.

A atividade tectónica associada à reativação de falhas tardi-hercínicas do soco, é

sintetizado na Carta Neotectónica de Portugal, através da cartografia das principais

estruturas geológicas com evidências de movimentação quaternária. Segundo esta

carta, na área de intervenção e envolvente direta identificam-se falhas ativas:

• Falha inversa, que corresponde a uma falha ativa certa, designada por falha do

Pônsul. Esta falha que também está assinalada na Carta Geológica localiza-se

a cerca de 1 km a norte da área de intervenção;

• Falha ativa certa com tipo de movimentação desconhecida;

• 2 Falhas ativas prováveis na continuidade das falhas inversas;

• Falha ativa normal provável a SE da área de estudo;

• Alguns lineamentos geológicos que poderão corresponder a falhas ativas a sul

da área de intervenção.

Relativamente à sismicidade e atendendo à Carta de Intensidades Sísmicas (1901-

1972) editada pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) em 1988

(Desenho Ge02, Dossier Anexos, Anexo I – Geologia), mostra que a área em estudo

está localizada num sector de intensidade sísmica de grau VIII na escala de Mercalli

modificada (1956). O significado do grau VIII assim como as suas consequências

estão descritos na Tabela Ge01.
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Tabela Ge01 – Intensidade de Grau VIII (Escala de Mercalli modificada) e respetivas consequências

Grau de
Intensidade

Descrição Alvenarias

Grau VIII
(Ruinoso)

Afecta a condução dos automóveis. Danos nas alvenarias

C com colapso parcial. Alguns danos nas alvenarias C

com colapso parcial.

Alguns danos na alvenaria B e nenhum na A. Quedas de

estuque e de algumas paredes de alvenaria. Torção e

queda de chaminés, monumentos, torres e reservatórios

elevados. As estruturas movem-se sobre as fundações, se

não estão ligadas inferiormente. Os painéis soltos no

enchimento das paredes são projetados. As estacarias

enfraquecidas partem. Mudanças nos fluxos ou nas

temperaturas das fontes e dos poços. Fraturas no chão

húmido e nas vertentes escarpadas.

Alvenaria A – Bem executada, em

argamassa e bem projetada;

reforçada especialmente contra os

esforços laterais; projetada para

resistir às forças horizontais;

Alvenaria B - Bem executada e

argamassada; reforçada mas não

projetada para resistir às forças

horizontais;

Alvenaria C – De execução

ordinária e ordinariamente

argamassada, sem zonas de

menor resistência, tais como a falta

de ligação nos cantos (cunhais),

mas não é reforçada nem projetada

para resistir às forças horizontais.

Fonte: www.meteo.pt (sismologia)

De acordo com o zonamento anteriormente definido e a consequente regulamentação

de construção anti-sísmica aplicável - «Regulamento de Segurança e Ações para

Estruturas de Edifícios e Pontes» (RSAEEP, 1983) - transcrito no Decreto-Lei nº

235/83, de 31 de Maio, o local em estudo está incluído na zona C (Figura Ge05),

correspondendo-lhe o coeficiente de sismicidade (α) a aplicar nos cálculos estruturais,

de valor igual a 0,5.

www.meteo.pt
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Fonte: RSAEEP

Figura Ge05 – Zonas sísmicas a nível nacional

Projeto
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1.4 SOLOS

Sob a ação de agentes internos e, até uma profundidade variável, externos, a crosta

terrestre sofre modificações complexas.

Além de flutuações de nível, tremores de terra, dobras e fraturas, vulcanismos e ações

metamórficas com eles relacionados, verificam-se, até profundidade variável,

fenómenos de alteração, desagregação e transporte, provocados pelo ar, pela água ou

pelos gelos, os quais afetam extraordinariamente a configuração da superfície da

Terra.

Em suma, o clima, organismos, rocha-mãe, relevo e tempo constituem assim os

fatores de formação do solo, aos quais muitas vezes se soma a ação humana através

da utilização do solo natural. A intervenção do Homem através da utilização do solo,

provoca muitas vezes uma aceleração dos fenómenos erosivos, podendo dizer-se que

a erosão acelerada ou erosão do solo começou com a agricultura.

A partir das cartas de solos e capacidade de uso à escala 1:25 000, do concelho de

Vila Velha do Rodão (fornecidas pela Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento

Rural e elaboradas pelo ex-Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente) cujos

extratos com a área de estudo se encontram representadas, respetivamente, nos

Desenhos So01 e So02 (Anexo I – Solos, Dossier Anexos), efetuou-se a análise das

unidades pedológicas da área em estudo, apresentadas resumidamente na Tabela

So01 e posteriormente referidas as respetivas características.

1.4.1 Solos

Cada tipo de solo contém um número variável de horizontes, com diferentes

propriedades físicas, químicas e biológicas.

Um solo maduro, após sofrer meteorização mecânica, meteorização química e

incorporação da matéria orgânica, encontra-se dividido em camadas (horizontes).

Estas camadas distinguem-se por diversas características como cor, textura,

porosidade, composição química, teor em matéria orgânica e/ou mineral, entre outros.

As camadas de um solo normalmente podem identificar-se como os horizontes

assinalados na Figura So01.
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Horizonte O

Horizonte A

Horizonte B

Horizonte C

Rocha Mãe

Horizonte O

Horizonte A

Horizonte B

Horizonte C

Rocha Mãe

Figura So01 – Horizontes do solo

O horizonte O é uma camada de matéria orgânica constituída por animais em

decomposição e restos de plantas, designada por manta morta.

O horizonte A é rico em detritos orgânicos de plantas e animais em estado de

decomposição estabilizado, designando-se húmus, apresenta normalmente coloração

mais escura. Está sujeito a um processo de lixiviação (uma espécie de processo de

lavagem dos solos pelas águas provenientes das chuvas). Esta lixiviação faz com que

constituintes deste horizonte sejam arrastados para o horizonte seguinte, o horizonte

B.

Por sua vez o horizonte B inclui partículas minerais, material argiloso, hidróxidos

metálicos, entre outros arrastados pelo processo de lixiviação referido anteriormente.

Por ser mais pobre em matéria orgânica apresenta uma coloração mais clara que o

horizonte A.

Por fim o horizonte C é constituído pela rocha mãe pouco alterada e ligeiramente

fragmentada, tendo características muito próximas à rocha-mãe.

A rocha mãe (também designada por horizonte R) é constituída por materiais rochosos

praticamente inalterados sendo a partir desta camada que se formam os solos. A sua

profundidade pode oscilar entre alguns centímetros a vários metros.
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1.4.2 Tipo de Solos

A zona de implantação do projeto em estudo está abrangida na sua totalidade pelas

cartas de solos e de capacidade de uso dos solos do Serviço de Reconhecimento e de

Ordenamento Agrário, à escala 1:25 000.

A partir das cartas de solos e capacidade de uso do solo à escala 1:25 000 cujos

extratos abrangendo a área em estudo se encontram representados respetivamente

nos Desenhos So01 e So02 (Dossier Anexos, Anexo I – Solos), efetuou-se a análise

das unidades pedológicas da área em estudo onde se localizará o Projeto que se

encontram esquematizadas na Tabela So01.

Tabela So01 – Tipo de solos existentes na área em estudo

Ordem Sub-ordem Grupo Sub-grupo Famílias
Unidade

Cartográfica

Solos
Argiluviados

pouco
insaturados

Solos

mediterrâneos

pardos
De materiais

não calcários
Normais

- de arenitos

argilosos
Pat(d)

Solos

mediterrâneos

vermelhos ou

amarelos

- de arenitos

arcósicos ou

arcoses

Srt e Stt(p)

Solos Litólicos Não húmicos

Climas sub-

húmidos e

semiáridos

Normais
- de arenitos

grosseiros
Vt

Solos
Incipientes

Aluviossolos Modernos Não calcários
- de textura

mediana
A (p)

A. SOC (Área social, isto é, áreas edificadas)

A descrição das unidades pedológicas foi realizada com base em elementos

fornecidos pela Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural “Os solos de

Portugal”, Carvalho, J. (1965).
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1) Solos Argiluviados pouco insaturados

Solos argiluviados pouco insaturados são “solos pouco evoluídos de perfil A Btx(1) e C

em que o grau de saturação do horizonte B é superior a 35% e que aumenta, ou pelo

menos não diminui, com a profundidade nos horizontes subjacentes.

1.1) Solos mediterrâneos pardos, de materiais não calcários

Por sua vez os solos mediterrâneos pardos são solos argiluviados de cores

pardacentas nos horizontes A e B e que se desenvolvem em climas característicos

mediterrâneos.

• normais de arenitos argilosos (Pat)

Horizonte A1: 15 a 25 cm; apresenta uma cor castanha; franco-arenoso a franco-

argiloso-arenoso; estrutura granulosa média e fina e anisoforme sub-angulosa média;

fraca a moderada, muito friável ou friável; transição nítida para.

Horizonte B: 10 a 30 cm; castanho amarelado na superfície dos agregados,

apresentando frequentemente manchas amareladas e acinzentadas no seu interior;

argiloso ou franco-argiloso; estrutura prismática grosseira forte, composta de

anisoforme angulosa média forte, muito firme ou firme; películas de argila nas faces

dos agregados.

Horizonte BC: 10 a 30 cm; horizonte de transição caracterizado pela meteorização

incompleta da rocha-mãe (elementos desta envolvidos por fina camada de

meteorização pardo-acinzentada e mais ou menos argilosas), mas apresentando por

outro lado uma estrutura prismática a cubóide média a fraca e mesmo películas de

argila nas faces dos agregados. Transição nítida para.

Horizonte C: Arenito arcósico argiloso practicamente por meteorizar, apenas se

destacando em “placas” sucessivamente mais espessas com a profundidade.

1 O horizonte Btx é o horizonte B do tipo “textural”.



EDP PRODUÇÃO - BIOELÉCTRICA, SA
Estudo de Impacte Ambiental da Central de Biomassa em Vila Velha do Rodão 4-30
Julho de 2016

1.2) Solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos, de materiais não calcários

Estes solos apresentam cores avermelhadas ou amareladas nos horizontes A ou B ou

em ambos que se desenvolvem em climas mediterrâneos à semelhança dos solos

mediterrâneos pardos.

• normais de arenitos arcósicos ou arcoses (Srt)

Horizonte A1: 15 a 25 cm; pardo, castanho ou pardo amarelado; arenoso, areno-franco

ou franco-arenoso; normalmente com bastantes elementos grosseiros rolados de

quartzo e quartzitos; estrutura grumosa ou granulosa média e fina a fraca ou sem

agregados; muito friável a solto. Transição nítida para.

Horizonte A2: 0 a 15 cm; idêntico ao anterior mas mais claro, mais solto e em geral

menos pedregoso. Transição nítida ou abrupta para.

Horizonte B: 10 a 30 cm; vermelho; franco-argilo-arenoso; normalmente com bastantes

elementos grosseiros rolados de quartzo e quartzitos; estrutura anisoforme

subangulosa ou angulosa média, moderada e fraca; existem algumas películas de

argila nas faces dos agregados; friável. Transição gradual para o horizonte seguinte C.

Horizonte C: Material originário: proveniente da meteorização de um arenito arcósico

grosseiro e conglomerático, manchado de cinzento-claro e vermelho.

2) Solos Litólicos

Solos Litólicos são solos pouco evoluídos, de perfil A C, ou menos frequentemente

A Bc (2) e C, formados a partir de rochas não calcárias.

2.1) Não húmicos, de climas sub-húmidos e semiáridos

Por sua vez os solos litólicos não húmicos caracterizam-se por terem um horizonte A

não humífero, isto é com percentagem de matéria orgânica baixa.

2 Horizonte Bc é o horizonte de tipo “cambic”, isto é, um horizonte que contém minerais meteorizáveis, apresenta

pouca da estrutura da rocha originária, é estruturado (se a textura é de molde a permitir variações de volume com

humedecimento e secagem) e mostra outros sintomas de alteração, tais como formação de argila, perda de ferro não

livre ou redistribuição de carbonatos, não devendo ter textura mais ligeira do que arenosa-franca.
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• normais de arenitos grosseiros (Vt)

Esta família apresenta os seguintes horizontes caracterizadores:

Horizonte Ap: 15 a 25cm, pardo, castanho ou pardo-amarelado-escuro; arenoso ou

franco-arenoso; sem agregados ou com estrutura granulosa ou grumosa fina franca;

solto ou friável, com pH entre 5 e 7.

Horizonte Ac ou B: 10 a 35 cm; idêntico ao anterior mas mais claro, devido à menor

percentagem de matéria orgânica, sem agregados e às vezes franco-arenosos com

pH a variar entre 6 e 7,5.

Horizonte C: Material originário: camada de 0 a 20 cm de espessura, de cor amarelada

com laivos avermelhados ou acinzentados, arenosa a argilo-arenosa, proveniente de

meteorização de arenitos ou conglomerados de cimento argiloso com percentagem

variável de óxidos de ferro que aparecem subjacentemente.

3) Solos Incipientes

São solos não evoluídos, sem horizontes genéticos claramente diferenciados,

praticamente reduzidos ao material originário. O horizonte superficial é um Cp,

podendo haver um Ap de espessura reduzida, caso em que exista pequena

acumulação de matéria orgânica. A ausência de horizontes genéticos é

fundamentalmente devida a escassez de tempo para o seu desenvolvimento se dar.

3.1) Aluviossolos Modernos não calcários

Os Aluviossolos e Solos de Baixa serão analisados em conjunto dadas as

semelhanças entre eles.

Os Aluviossolos são solos de aluviões, de características muito variadas, incluindo

solos profundos, de textura fina; o seu pH é predominantemente entre 6.5 e 7.5.

Os Aluviossolos e os Solos de Baixa são Solos Incipientes em que os processos de

formação do solo não atuaram ainda tempo suficiente para provocar quaisquer

diferenciações, a não ser, em muitos casos, uma certa acumulação de matéria

orgânica à superfície, a qual nunca é muito grande porque, dado o bom arejamento

dessa camada superior, a mineralização processa-se rapidamente.
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Embora estes solos apresentem muitas vezes considerável variação morfológica com

a profundidade, especialmente no que diz respeito à textura, não possuem verdadeiros

horizontes genéticos.

“Este tipo de solos têm, em regra, uma toalha freática mais ou menos profunda sujeita

a oscilações acentuadas no decurso do ano, mas não mostram no perfil qualquer

efeito acentuado da água estagnada; encontram-se porém geralmente humedecidos e

influenciados fortemente na sua economia da água, vegetação e biologia pela

presença dessa toalha freática. Os fenómenos de redução não se manifestam com

intensidade porque a toalha oscila bastante e renova-se constantemente, mesmo na

altura das inundações, o que permite um permanente elevado teor de O2 dissolvido na

água.”

De referir ainda que parte deste tipo de solos na zona em estudo se caracteriza pela

possibilidade de fases inundáveis.

• de textura mediana (A)

Texturas medianas são a franca, parte da franco-arenosa (menos de 60% de areia),

parte da franco-argilo-arenosa (mais de 20% de limo e menos de 30% de argila), parte

da franco-argilosa (menos de 30% de argila) e parte da franco-limosa (menos de 60%

de limo e mais de 20% de areia).

As famílias referidas na Tabela So01 existentes na zona do projeto em estudo são

aluviossolos modernos não calcários de textura mediana (A).

A sigla “A.SOC.” significa áreas sociais, neste caso particular refere-se à localização

da povoação de Vila Velha de Ródão e da unidade industrial da CELTEJO, que são

espaços já bastante edificados.

As fases associadas à unidade cartográfica (d) e (p) referidas na Tabela So01,

referem-se a:

(d) – Fase delgada;

(p) – Fase pedregosa.
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1.4.3 Capacidade de Uso do Solo

A terra corresponde a um conceito mais vasto que o do solo, resultando da interação

de todos os elementos do meio que afetam o seu potencial de utilização incluindo,

além do solo, os fatores relevantes do clima, litologia, geomorfologia, hidrologia,

cobertura vegetal, ocupação agro-florestal e ainda os resultados da atividade humana.

As modalidades ou tipos de uso da terra, em relação aos quais é feita a avaliação,

podem corresponder a modalidades ou tipos genéricos de uso, correspondendo às

grandes subdivisões do uso rural ou agrário tais como uso agrícola (em agricultura de

sequeiro ou regadio), uso em pastagem (pastagem melhorada ou natural), exploração

florestal, silvo-pastorícia e usos não rurais (usos recreativos, defesa da vida selvagem,

etc), ou tipos restritos ou detalhados de uso, correspondendo a usos específicos, de

grau de detalhe variável, como sejam, por exemplo, a exploração vitícola, a exploração

hortícola intensiva, a exploração de florestas de crescimento rápido, etc.

Para avaliação da aptidão da terra para os diferentes tipos de uso analisaram-se as

suas características e qualidades consideradas relevantes para esses tipos de uso e

definiram-se graus das limitações que determinam esses usos.

Os solos do local de implantação do Projeto e sua envolvente mais próxima

caracterizam-se por solos de Classe C, D e E. As características das classes estão

descritas na Tabela So02.
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Tabela So02 – Características das classes de capacidade de uso do solo existente na zona de
implantação do Projeto

CLASSE CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

A
- poucas ou nenhumas limitações
- sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros
- suscetível de utilização agrícola intensiva

B
- limitações moderadas
- riscos de erosão no máximo moderados
- suscetível de utilização agrícola moderadamente intensiva

C
- limitações acentuadas
- riscos de erosão no máximo elevados
- suscetível de utilização agrícola pouco intensiva

D

- limitações severas
- riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados
- não suscetível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais
- poucas ou moderadas limitações para pastagens, matos e exploração florestal

E

- limitações muito severas
- riscos de erosão muito elevados
- não suscetível de utilização agrícola
- severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal
- ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de protecção ou de

recuperação
- ou não suscetível de qualquer utilização

Nestas classes incluem-se três subclasses designadas pelas letras “e”, “h” e “s”. Estas

subclasses podem ser consideradas como grupos de solos de uma mesma classe que

apresentam o mesmo tipo de limitação.
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SUBCLASSE DESIGNAÇÃO CARACTERISTICAS

e
Erosão e escoamento

superficial

- Constituído pelo conjunto de solos de uma classe

na qual os riscos ou o grau de erosão constituem o

fator dominante das limitações

h Excesso de água

- Inclui os solos em que o fator dominante da sua

utilização ou condicionantes dos riscos a que o solo

está sujeito corresponde a um excesso de água

devido a fracas capacidades drenantes causadas

por permeabilidade lenta, nível freático elevado ou

grande frequência de inundações.

s
Limitações do solo na zona

radicular

- Os principais fatores que determinam estas

limitações traduzem-se na pequena espessura

efetiva, a secura aliada à baixa capacidade de água

utilizável, a baixa fertilidade difícil de corrigir, ou uma

pouca favorável resposta aos fertilizantes, índices

elevados de salinidade, alcalinidade, entre outros.

Conforme se pode verificar pela análise do extrato da carta de capacidade de uso do

solo (Desenho So02, Dossier Anexos, Anexo I – Solos) a área envolvente mais

próxima à CELTEJO enquadra-se na classe Ce, Cs, De, Ds e Ee cujas características

variam entre limitações acentuadas a limitações muito severas, suscetível de utilização

agrícola pouco intensiva a não suscetível de atividade agrícola e com riscos de erosão

elevados a muito elevados.

Conforme referido anteriormente o solo, da área afeta à implantação do Projeto não

tem qualquer classificação em termos de capacidade de uso do solo porque na Carta

dos Solos está classificada como área de ocupação social que neste caso concreto é

a área afeta à unidade industrial da CELTEJO.

Em termos de subclasses encontramos solos com as seguintes características:

Tabela So03 – Subclasses dos solos analisados na Tabela So02

Subsolos Identificados Significado

De, Ee, Ce e – erosão e escoamento superficial

Ds, Cs s – limitações do solo na zona radicular
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1.4.4 Atual Uso do Solo

Para a caraterização do atual uso do solo utilizou-se como base de apoio a Planta da

Situação Existente em termos de Uso e Ocupação do Solo para a área em estudo a

qual faz parte do Plano Diretor Municipal de Vila Velha do Rodão.

No Desenho So03, (Dossier Anexos, Anexo I – Solos) apresenta-se um extrato da

Planta de Uso e Ocupação do Solo, onde se pode verificar que a área de implantação

do Projeto será em espaço definido como de Outras Ocupações - Áreas Sociais e

Improdutivos na qual está integrada toda a área afeta à Unidade Industrial da

CELTEJO, o aglomerado de Vila Velha de Rodão e o eixo rodoviário EN241.

O terreno onde se irá localizar o Projeto encontra-se no interior do perímetro industrial

da CELTEJO. Nessa parcela de terreno é onde atualmente está localizada a caldeira

de recuperação. Na Figura So02 pode-se observar as áreas de terreno afetas ao

Projeto.

Receção da biomassa Caldeira de biomassa Subestação

Figura So02 – Terreno no interior do perímetro industrial CELTEJO onde se irá localizar o Projeto

Na zona envolvente à CELTEJO existe uma área agrícola mista a poente e norte e a

nascente ocupação do solo por culturas anuais e olival.

Estas áreas são pequenas parcelas agrícolas, muitas aparentemente abandonadas

cobertas por matos. A nordeste e nascente existem pequenas manchas de ocupação

florestal de Azinheira e Eucalipto.

Na área envolvente à unidade industrial da CELTEJO são de referir a existência de:

• Áreas florestais (domínio de eucalipto e azinheira);
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• Áreas com arvoredo muito pontual;

• Cursos de água com vegetação ripícola;

• Habitações dispersas;

• Campos agrícolas de expressão heterogénea variando entre olivais, hortícolas,

pomares mistos, alguma vinha e plantações de milho e aveia. Alguns campos

são utilizados também para pastagem.

Figura So03 – Uso do solo na área em estudo: manchas arbóreas
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1.5 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

A caracterização da situação de referência que se efetua em seguida destina-se,

fundamentalmente, a identificar e analisar os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT)

e as servidões e restrições de utilidade pública que possam condicionar o Projeto em

estudo. Com esse objetivo foi efetuada:

- Recolha de informação documental diversa para análise de peças escritas e

desenhadas dos vários documentos consultados;

- Consulta de legislação específica em matéria de Urbanismo e Ordenamento do

Território.

Neste descritor pretende-se fazer um enquadramento do concelho de Vila Velha de

Ródão nos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) de âmbito supra-municipal, com

incidência no concelho. Assim, foi efetuada uma síntese dos planos que se encontram

eficazes.

Para a área em estudo existem os seguintes instrumentos de gestão territorial:

- Plano Nacional da Politica de Ordenamento do Território (PNPOT)

- Plano Regional de Ordenamento do Centro (PROT-Centro);

- Plano da Bacia Hidrográfica do rio Tejo (PBH-Tejo);

- Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (PGRH-Tejo);

- Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior Sul (PROF-BIS);

- Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios de Vila Velha do

Rodão (PMDFCI);

- Plano Diretor Municipal de Vila Velha do Rodão (PDM);

Plano Nacional da Politica de Ordenamento do Território (PNPOT)

No quadro vigente do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, o PNPOT,

aprovado pela Lei nº 58/2007 de 4 de Setembro e retificado pela Declaração de
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Retificação nº 80-A/2007, constitui um instrumento de desenvolvimento territorial, de

natureza estratégica e de âmbito nacional.

O PNPOT constitui o topo da pirâmide dos IGT porque:

• Estabelece as grandes opções com relevância para a organização do território

nacional, e constitui o quadro de referência para a elaboração dos demais

instrumentos de gestão territorial (PROT e PDM) e constitui um instrumento de

cooperação com os demais estados-membros para a organização do território

da União Europeia;

• Estabelece as opções e diretrizes relativas à conformação do sistema urbano,

das redes, das infraestruturas e equipamentos de interesse nacional, bem

como a salvaguarda e valorização das áreas de interesse nacional em termos

ambientais, patrimoniais e de desenvolvimento rural.

Os objetivos Estratégicos do PNPOT são:

• Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico e

cultural, utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos e

prevenir e minimizar os riscos;

• Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos

espaços ibérico, europeu e global;

• Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infra-

estruturas de suporte à integração e à coesão territoriais;

• Assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de

equipamentos coletivos e a universalidade no acesso aos serviços de interesse

geral, promovendo a coesão social;

• Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e

incentivar a sua crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração

pública;

• Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a

participação informada, ativa e responsável dos cidadãos e das instituições.
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Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Centro PROT)

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23 de março, que determinou a

elaboração do PROT-Centro, estabeleceu orientações relativas aos objetivos

estratégicos, ao modelo territorial e delimitou o respetivo âmbito territorial.

Fonte: CCDR-C

Figura Ot01 – Modelo Territorial do PROT-Centro

O PROT-Centro inclui a área geográfica de intervenção da Comissão de Coordenação

e Desenvolvimento Regional do Centro.

A região Centro caracteriza-se pela sua diversidade de âmbitos geográficos e também

por uma dicotomia litoral/interior. Esta opõe as Terras Baixas do Litoral – grosso modo

o Baixo Vouga, Baixo Mondego e Pinhal Litoral – às montanhas e planaltos da

Cordilheira Central e das Beiras Alta e Baixa. Estas diferenças levam à necessidade

de serem definidas Unidades Territoriais (UT), como espaços geográficos relevantes

para a definição de políticas de base territorial enquadráveis nos IGT e para a

formulação de orientações estratégicas de suporte à territorialização de políticas não
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enquadráveis em IGT, que, ao nível sub-regional contribuem para a operacionalização

dos objetivos contidos no PROT Centro.

As Unidades Territoriais definidas são: Centro Litoral; Dão-Lafões e Planalto Beirão;

Beira Interior; e, Pinhal Interior e Serra da Estrela.

O concelho de Vila Velha de Ródão encontra-se na unidade Beira Interior, que se

pode considerar dividida em três sub-regiões marcadas por características biofísicas

diferenciadas, a Beira Interior Norte, a Beira Interior Sul (na qual se integra Vila Velha

do Rodão).

O PROT-Centro para além dos objetivos genéricos consonantes com o Plano Nacional

de Politica de Ordenamento do Território e outros Planos Regionais de Ordenamento

do Território apresenta os seguintes objetivos estratégicos:

• O reforço dos fatores de internacionalização da economia regional e a

valorização da posição estratégica da região para a articulação do território

nacional e deste com o espaço europeu;

• A proteção, valorização e gestão sustentável dos recursos hídricos e florestais;

• O aproveitamento do potencial turístico, dando projeção internacional ao

património natural, cultural e paisagístico;

• A mobilização do potencial agropecuário e a valorização dos grandes

empreendimentos hidroagrícolas;

• O desenvolvimento de uma política integrada para o litoral;

• O reforço da cooperação transfronteiriça, visando uma melhor inserção ibérica

das sub-regiões do interior.

Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo (PBH do Tejo)

O Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo (PBH do Tejo) foi aprovado pelo Decreto

Regulamentar n.º 18/2001, de 7 de Dezembro.

O PBH do Tejo apresenta um diagnóstico da situação existente nesta bacia

hidrográfica, define os objetivos ambientais de curto, médio e longo prazo, delineia

propostas de medidas e ações e estabelece a programação física, financeira e
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institucional das medidas e ações selecionadas, tendo em vista a prossecução de uma

política coerente, eficaz e consequente de recursos hídricos. Finalmente, define

normas de orientação com vista ao cumprimento dos objetivos enunciados.

De acordo com os principais problemas identificados relativamente à articulação do

Ordenamento do Território com o Ordenamento do Domínio Hídrico, e de forma a agir

para solucionar esses problemas, foram delineados, no PBH do Tejo, objetivos

estratégicos, que se apresentam de seguida:

• Definir as condições de ocupação e utilização do domínio hídrico e elaborar

recomendações a serem integradas nos planos municipais e especiais de

Ordenamento do Território e nos planos sectoriais com incidência nos recursos

hídricos;

• Delimitar os perímetros de proteção de todas as captações de água

subterrâneas destinadas a abastecimento público;

• Uniformizar a tipologia e critérios de delimitação das áreas de proteção dos

recursos hídricos.

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (PGRH do Tejo)

Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica correspondem a instrumentos de

planeamento dos recursos hídricos que visam a gestão, a proteção e a valorização

ambiental, social e económica das águas ao nível das bacias hidrográficas integradas

numa região hidrográfica.

O PGRH do Tejo foi aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros nº 16-F/2013,

de 22 de Março, este Plano tem por objetivo a proteção e a gestão das águas e a

compatibilização das suas utilizações com a sua disponibilidade de forma a:

• Garantir uma utilização sustentável, assegurando a satisfação das

necessidades das gerações atuais sem comprometer as necessidades das

gerações futuras;

• Fixar normas de qualidade ambiental e os critérios relativos ao estado das

massas de água;
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• Proporcionar critérios de afetação aos vários tipos de usos pretendidos, tendo

em consideração o valor económico de cada um, assim como, assegurar a

harmonização da gestão da água com o desenvolvimento regional e as

políticas setoriais, os direitos individuais e os interesses locais.

Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior Sul (PROF-BIS)

Atendendo às orientações da Lei de Bases da Política Florestal (Lei nº33/96, de 17 de

agosto) e regulado pelo Decreto-lei nº204/99, de 9 de Junho, o ordenamento e gestão

florestal serão feitos através dos planos regionais de ordenamento florestal, que

deverão explicitar as práticas de gestão a aplicar aos espaços florestais. A adoção

destes instrumentos constitui o contributo do sector florestal para os instrumentos de

gestão territorial, em geral, e para os planos municipais de ordenamento do território,

em particular, no que concerne à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços

florestais, uma vez que, de acordo com a hierarquia destes instrumentos, as ações e

medidas propostas nos PROF são integradas naqueles planos.

Constituem objetivos gerais dos PROF:

• a avaliação das potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos

seus usos dominantes;

• a definição do elenco de espécies a privilegiar nas acções de expansão e

reconversão do património florestal;

• a identificação dos modelos gerais de silvicultura e de gestão dos recursos

mais adequados;

• a definição das áreas críticas do ponto de vista do risco de incêndio, da

sensibilidade à erosão e da importância ecológica, social e cultural, bem como

das normas específicas de silvicultura e de utilização sustentada dos recursos

a aplicar nestes espaços.

O Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior Sul (PROF-BIS),

aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 10/2006, de 20 de Julho, apresenta um

diagnóstico da situação existente na sub-região e efetua uma análise estratégica que

permite definir objetivos gerais e específicos, delinear propostas de medidas e ações,
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assim como definir normas de intervenção para os espaços florestais e modelos de

silvicultura aplicáveis a povoamentos tipo.

O Plano divide a sua área de intervenção em seis sub-regiões homogéneas que

correspondem a territórios com elevado grau de homogeneidade no que respeita ao

perfil de funções dos espaços florestais e às suas características.

O concelho de Vila Velha de Ródão abrange parcialmente as sub-regiões Raia Sul,

Tejo Internacional, Floresta do Interior e Ocreza.

Fonte: PROF-BIS

Figura Ot02 - Sub-Regiões do PROF-BIS

O PROF-BIS estabelece um conjunto de Objetivos Específicos Comuns (Artigo 12º do

Decreto Regulamentar) a todas as sub-regiões homogéneas:

• Diminuir o número de ocorrências de incêndios florestais;

• Diminuir a área queimada;
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• Promover o redimensionamento das explorações florestais de forma a otimizar

a sua gestão;

• Aumentar o conhecimento sobre a silvicultura das espécies florestais;

• Monitorizar o desenvolvimento dos espaços florestais e o cumprimento do

Plano.

Os objetivos específicos definidos no PROF-BIS para a sub-região de Floresta Interior

são:

• Aumentar a área arborizada de acordo com o potencial produtivo da região;

• Promover a produção de produtos não lenhosos, nomeadamente os

cogumelos, o medronho, o mel e as ervas aromáticas, medicinais e

condimentares;

• Reduzir a continuidade horizontal da vegetação para minimizar a propagação

do fogo;

• Desenvolver a atividade silvo-pastoril;

• Desenvolver a atividade associada à caça;

• Aumentar a atividade associada à pesca nas águas interiores;

• Aumentar e adequar a totalidade dos espaços florestais com valor paisagístico

e potencial para recreio ao seu uso para atividades de recreio e lazer ligadas à

natureza.

A Floresta do Interior apresenta uma clara e significativa vocação para a produção

lenhosa; a silvo-pastorícia, a caça e a pesca (que, pelo seu potencial na sub-região,

são igualmente atividades a explorar e fomentar); por fim, o aproveitamento dos

espaços florestais para recreio e lazer constitui também uma prioridade na sub-região,

devendo ser conduzido de forma integrada com as restantes atividades.

No Artigo 9º do seu Regulamento, referente a Espécies Protegidas, o PROF BIS

“assume como objetivo e promove como prioridade a defesa e a proteção de espécies

florestais que, pelo seu elevado valor económico, patrimonial e cultural, bem como

pela sua função de suporte de habitat, carecem de especial proteção,

designadamente:
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a) Espécies protegidas por legislação específica: azevinho espontâneo, sobreiro e

azinheira;

b) Exemplares espontâneos de espécies florestais que devem ser objeto de medidas

de proteção específica: oxicedro (Juniperus oxycedrus), plátano-bastardo (Acer

pseudoplatanus), pinheiro-silvestre (Pinus sylvestris), lódão-bastardo (Celtis australis),

freixo-nacional (Fraxinus angustifolia), azevinho (Ilex aquifolium), macieira-brava

(Malus sylvestris), zambujeiro (Olea euro paea sylvestris), aderno-de-folhas-largas

(Phillyrea latifolia), terebinto (Pistacia terebinthus), cerejeira-brava (Prunus avium),

catapereiro (Pyrus bourgaena), mostajeiro (Sorbus torminalis) e salgueiro-branco

(Salix salvifolia australis).”

O PROF-BIS, para a área em estudo inclui o limite sul da propriedade da CELTEJO

como parte de um corredor ecológico existente ao longo do rio Tejo. Este corredor

pretende favorecer o intercâmbio genético, essencial para a manutenção da

diversidade.

A futura instalação do Projeto não se encontra prevista para qualquer das zonas

criticas (“manchas onde se reconhece ser prioritário a aplicação de medidas mais

rigorosas de defesa da floresta contra os incêndios face ao risco de incêndio que

apresentam e em função do seu valor económico, social e ecológico identificadas no

PROF_BIS”.

Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI)

Os PMDFCI são definidos pelo Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Junho como

instrumentos que contêm medidas necessárias à defesa da floresta contra incêndios

para além das medidas de prevenção.

A elaboração do PMDFCI prevê através de atividades concretas melhorar os meios de

prevenção, deteção e combate a incêndios florestais, assim como, estabelecer

propostas de planeamento e ordenamento das áreas florestais.

A carta de risco de incêndio do PMDFCI foi elaborada pelo Gabinete Técnico Florestal

de Vila Velha de Ródão com base na metodologia proposta pelo Guia Técnico para a

elaboração dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, editado
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pela Direção de Unidade de Defesa da Floresta, da Ex – Autoridade Florestal Nacional

(atual Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas – ICNF).

A cartografia da perigosidade de incêndio florestal do concelho de Vila Velha de

Ródão permite identificar as zonas do concelho com maior probabilidade e

suscetibilidade à ocorrência de incêndios florestais. A classificação da perigosidade é

feita numa escala de 5 níveis desde: 1 (muito baixa) a 5 (muito alta).

Na área de implantação de toda a unidade industrial da Celtejo, onde será integrado o

Projeto em estudo, predominam zonas de baixa perigosidade, nível 2.

De acordo com o artigo 13.º (redes de faixas de gestão de combustível) do Decreto-

Lei n.º 124 /2006, de 28 de junho, alterado pelo D.L. n.º 17/2009, de 14 de janeiro, a

gestão de combustíveis dos espaços rurais é feita através de faixas e de parcelas

situadas em locais estratégicos para a prossecução de determinadas funções, onde se

procede à modificação e à remoção total ou parcial da biomassa presente.

O mesmo artigo refere que essas faixas constituem redes primárias, secundárias e

terciárias, consoante as funções que podem desempenhar, nomeadamente:

a) Função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios,

permitindo e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo;

b) Função de redução dos efeitos da passagem de incêndio, protegendo de forma

passiva vias de comunicação, infraestruturas e equipamentos sociais, zonas

edificadas e povoamentos florestais de valor especial;

c) Função de isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios.

Neste contexto, as faixas, de interesse municipal e local, que cumpram, no âmbito da

proteção civil de populações e infraestruturas, as funções referidas nas alíneas b) e c)

do n.º 2, do art.º 13.º, do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo

Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, constituem as redes secundárias de faixas

de gestão de combustível.

As redes secundárias de faixas de gestão de combustível são constituídas em zonas

envolventes às redes viárias e ferroviárias públicas, às linhas de transporte e

distribuição de energia elétrica, nas zonas envolventes aos aglomerados populacionais

bem como na envolvente de todas as edificações, parques de campismo,
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infraestruturas e parques de lazer e de recreio, parques e polígonos industriais,

plataformas logísticas e aterros sanitários inseridos em espaços rurais.

Em observância com o Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, os

“proprietários (…) que detenham terrenos confinantes a edificações, designadamente

(…) fábricas ou outros equipamentos, são obrigados a proceder à gestão de

combustível numa faixa de 50 m à volta daquelas edificações, a partir da alvenaria

exterior da edificação.”

Cumpre finalmente salientar que no Artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 17/2009, se estipula

que:

“1 – É interdito o depósito de madeiras e outros produtos resultantes de exploração

vegetal (…), e de outros produtos altamente inflamáveis nas redes de faixas de gestão

de combustível, com exceção dos aprovados pela comissão municipal de defesa da

floresta contra incêndios.”

Atendendo às orientações da Lei de Bases da Política Florestal (Lei nº33/96, de 17 de

agosto) e regulado pelo Decreto-lei nº204/99, de 9 de Junho, o ordenamento e gestão

florestal serão feitos através dos planos regionais de ordenamento florestal, que

deverão explicitar as práticas de gestão a aplicar aos espaços florestais. A adoção

destes instrumentos constitui o contributo do sector florestal para os instrumentos de

gestão territorial, em geral, e para os planos municipais de ordenamento do território,

em particular, no que concerne à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços

florestais, uma vez que, de acordo com a hierarquia destes instrumentos, as ações e

medidas propostas nos PROF são integradas naqueles planos.

Plano Diretor Municipal de Vila Velha do Rodão

O Plano Diretor Municipal (PDM) estabelece a estratégia de desenvolvimento

territorial, a política municipal de ordenamento do território e as demais políticas

urbanas.

Além disso, integra e articula as orientações estabelecidas pelos instrumentos de

gestão territorial de âmbito nacional e regional definidos para a área em estudo.

O Plano Diretor Municipal é um Instrumento de gestão territorial que espelha todas as

orientações definidas nos diferentes instrumentos de gestão territorial, sendo a análise
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do estabelecido no modelo de organização espacial do território do concelho de Vila

Velha de Rodão uma compilação do definido a nível nacional para esta área do

território.

O PDM define o regime de uso do solo através da sua classificação e qualificação,

regulando o seu aproveitamento em função da utilização dominante que nele pode ser

instalada ou desenvolvida, fixando os respetivos usos e, quando admissível,

edificabilidade.

O PDM é também um instrumento de referência para a elaboração dos demais planos

municipais e para o estabelecimento de programas de ação territorial.

A aprovação da 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal foi publicada no Diário da

Republica, 2ª Série - nº 224 de 16 de Novembro de 2015 através do Aviso

nº 13 372/2015.

- Classificação e Qualificação de Solos (Ordenamento)

Em termos de uso do solo, conforme artigo 8º do Regulamento do PDM de Vila Velha

do Rodão para efeitos de ocupação, uso e transformação do solo, estabeleceu a

seguinte classificação:

a) Solo Rural, é aquele para o qual é reconhecida vocação para o aproveitamento

agrícola, pecuário e florestal ou de recursos geológicos, assim como, o que integra

os espaços naturais de proteção ou de lazer, ou outros tipos de ocupação que não

lhe confiram o estatuto de solo urbano;

b) Solo Urbano, é aquele para o qual é reconhecida vocação para o processo de

urbanização e edificação, nele se compreendendo os solos urbanizados ou

urbanizáveis, incluindo os solos afetos à estrutura ecológica urbana necessários ao

equilíbrio do espaço urbano, constituindo o seu todo o perímetro urbano.

O Projeto será implantada na CELTEJO, solo já urbanizado de atividades económicas.

No Desenho Ot01 (Anexo I, Ordenamento do Território, Dossier Anexos), apresenta-se

o extrato da Planta de Qualificação e Classificação de Solos onde se pode verificar a

implantação da CELTEJO, a qual se insere totalmente em solos urbanizados, mais

concretamente, em espaço de atividades económicas.
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Estes espaços conforme Artigo nº 53º do Regulamento do PDM constituem no seu

conjunto:

1. Os espaços de atividades económicas destinados à instalação preferencial de

atividades industriais e empresariais, bem como outras com funções

complementares.

2. Estes espaços correspondem às áreas industriais presentes no perímetro

urbano de Vila Velha de Ródão e a uma área existente em Fratel.

Nestes espaços são admitidos estabelecimentos industriais, atividades empresariais,

de armazenagem e logísticas, atividades relativas a operações de gestão de resíduos,

bem como comércio, serviços, estabelecimentos hoteleiros, equipamentos e espaços

verdes de utilização coletiva.

Sem prejuízo da legislação em vigor, a instalação de novos estabelecimentos

industriais fica obrigada a salvaguardar o bem-estar e qualidade de vida da população,

considerando, nomeadamente, os impactes negativos decorrentes da emissão de

efluentes líquidos ou gasosos, ou de níveis de ruído considerados incompatíveis com

a função habitacional envolvente.

Como o Projeto fica no interior da unidade industrial da CELTEJO ficará implantada

em espaço urbanizado para atividades económicas.

- Reserva Ecológica Nacional (REN)

Com a publicação da delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para a área

do Município de Vila Velha de Ródão, a qual vigora a partir do dia 15 de abril de 2016,

considera-se cumprido o requisito de aplicação da REN presente no Plano Diretor

Municipal (PDM), conforme referido no preâmbulo do Aviso de publicação da

aprovação da 1ª Revisão do PDM de Vila Velha de Ródão (Aviso n.º 13372/2015, de

16 de novembro).

Da análise do extrato da carta de REN, Desenho Ot02 (Anexo I, Ordenamento do

Território, Dossier Anexos) verifica-se na envolvente da área em estudo a existência

de:

• Áreas de máxima infiltração;
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• Faixas de proteção à albufeira da barragem do Fratel;

• Áreas com risco de erosão, escarpas e faixas de proteção associadas à Crista

ordovícica.

Não há interferência deste projeto de alteração em áreas classificadas como REN.

- Reserva Agrícola Nacional (RAN)

As áreas definidas no âmbito do Plano Diretor Municipal, como Reserva Agrícola

Nacional, mais próximas da CELTEJO estão localizadas junto às linhas de água ribeira

de Enxarrique e ribeira do Açafal localizadas a poente e a nascente das instalações da

CELTEJO, respetivamente. Conforme Desenho Ot03 (Anexo I, Ordenamento do

Território, Dossier Anexos). Este projeto de alteração não terá qualquer interferência

direta com este tipo de solos.

- Outras Servidões e Condicionantes

Na planta do PDM referente a Outras Servidões e Condicionantes apresentada no

Desenho Ot04 (Anexo I, Ordenamento do Território, Dossier Anexos) verifica-se que:

• A área afeta à CELTEJO está classificada como estabelecimento com

substâncias perigosas face ao seu enquadramento no regime jurídico de

prevenção de acidentes graves com o nível de perigosidade inferior;

• O corredor envolvente à EN18 como rede primária de faixa de gestão de

combustível;

• A nordeste da CELTEJO existe uma mancha de ocupação arbórea de

Azinheiras;

• A nível de infraestruturas existe a sul da CELTEJO o corredor de duas linhas

elétricas de média e alta tensão, respetivamente de, 30kVA e 60kVA. Assim

como, o gasoduto da Beiragás de abastecimento à CELTEJO.

Os estabelecimentos com substâncias perigosas regem-se pelo Decreto-lei nº

150/2015, de 5 de Agosto, este diploma tem por objetivo a prevenção de acidentes

graves que envolvam substâncias perigosas e a limitação das suas consequências

para a área envolvente, que como referido anteriormente é a classificação da
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CELTEJO, em termos de gestão do território deve ser assegurado pelo município que

são asseguradas as distâncias adequadas entre este espaço e as áreas residenciais,

os locais frequentados pelo público e as zonas ambientalmente sensíveis.

O Projeto será integrado no interior de um espaço já classificado como

estabelecimento de substâncias perigosas de nível inferior mas não introduzirá

qualquer alteração ao mesmo.

- Risco de Incêndio e Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndio

Conforme referido no item referente ao PMDFCI a área afeta à implantação do Projeto

é de baixo risco de incêndio e onde não ocorreram incêndios associados a

povoamento florestal. Nos Desenhos Ot05 e Ot06 apresentam-se os extratos das

plantas de condicionantes do Plano Diretor Municipal para as áreas de risco de

incêndio e áreas florestais percorridas por incêndio nos últimos anos, respetivamente.
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1.6 RECURSOS HÍDRICOS

A área geográfica do concelho de Vila Velha do Rodão encontra-se integrada na Bacia

Hidrográfica do Tejo (Região Hidrográfica 5).

A Bacia Hidrográfica do Tejo faz parte de uma região hidrográfica internacional, com

uma área total de cerca de 81 310 km2, dos quais 25 666 km2, ou seja 32%, são em

território nacional.

O rio Tejo, nasce na serra do Albarracin (Montes Universais), em Espanha a cerca de

1 600 m de altitude e apresenta uma extensão de 1 100 km, dos quais 230 km em

Portugal e 43 km de troço internacional, definido desde a foz do Erges, efluente da

margem direita do Tejo, até à foz do rio Sever, na margem esquerda.

Em território nacional, o rio Tejo tem como principais efluentes o rio Zêzere, na

margem direita, e o rio Sorraia na margem esquerda.

Das 23 sub-bacias definidas, 17 correspondem às bacias hidrográficas dos principais

afluentes do Tejo, e as restantes resultam da integração de pequenas bacias

hidrográficas intermédias que drenam diretamente para o Tejo (designadas por Tejo

Superior e Tejo Inferior), para o estuário (Estuário e Grande Lisboa), ou para o Oceano

Atlântico (Ribeiras Costeiras do Sul e Água Costeira do Tejo). Esta última incluindo as

massas de água costeiras afetas à RH5. Refira-se ainda que, do conjunto das 23 sub-

bacias, três respeitam a bacias hidrográficas partilhadas com Espanha, rio Erges e rio

Sever, uma vez que estes dois cursos de água fazem fronteira, e ainda a sub-bacia

Tejo Superior que integra parte da albufeira Monte Fidalgo (Cedilho).



EDP PRODUÇÃO - BIOELÉCTRICA, SA
Estudo de Impacte Ambiental da Central de Biomassa em Vila Velha do Rodão 4-54
Julho de 2016

Fonte: www.inag.pt

Figura Rh01 – Bacia Hidrográfica do Tejo

A área onde será implantado o projeto fica localizada na Sub-Bacia hidrográfica do

Tejo Superior, que tem como afluente principal a ribeira do Açafal. Assim a nível local

pode-se considerar pertencente à bacia hidrográfica da ribeira do Açafal, com 112 km2.

Dada a dimensão reduzida desta bacia, esta não está descrita no Plano de Gestão de

Recursos Hídricos da Bacia do Tejo.

De acordo com a classificação decimal dos cursos de água a Ribeira do Açafal tem o

nº 301.98. A ribeira de Açafal nasce próximo do Retaxo a uma altitude de cerca de

409 m e apresenta um comprimento de 34,2 km e desagua no rio Tejo em Vila Velha

do Rodão.

Localização do Projecto
em Estudo

www.inag.pt
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Localização do Projeto FONTE:APA

Figura Rh02 – Bacia Hidrográfica e sub-bacias da Região

No Desenho Rh01 (Anexo I – Recursos Hídricos, Dossier Anexos) apresenta-se uma

planta com as principais linhas de água existentes na área envolvente ao projeto.

Em termos de balanço hidrológico da área em estudo apresenta-se na Tabela Rh01,

algumas estatísticas da precipitação anual em Vila Velha de Ródão (posto udográfico

de Vila Velha de Ródão).
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Tabela Rh01 - Estatísticas da precipitação anual em Vila Velha de Ródão (mm), 1931-2001

Nº valores Mínimo Q25 Média Mediana Q75 Máximo

66 280,6 596,5 746,5 742,5 896,6 1315,8

Fonte: http://snirh.inag.pt

A evapotranspiração potencial3 (ETP) anual média é de cerca de 820 mm (método de

Thornthwaite).

O balanço sequencial ao nível do solo para o ano médio, considerando a

evapotranspiração potencial (ETP) calculada pelo método de Thornthwaite e o valor da

capacidade de água utilizável pelas plantas de 100 mm, produz excedentes hídricos

(Superavit hídrico, SH) nos meses de Dezembro a Abril (298 mm/ano em Vila Velha de

Ródão) e défice hídrico (DH) nos meses de Maio a Setembro (371 mm em Vila Velha

de Ródão). Na Figura Rh03 representam-se graficamente os valores mensais do

balanço hidrológico para Vila Velha de Ródão.
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Figura Rh03 – Balanço Hídrico sequencial em Vila Velha de Ródão ao nível do solo

3 A evapotranspiração é a soma total da água que evapora depois de passar pelas plantas com a água

proveniente da sua transpiração.

http://snirh.inag.pt


EDP PRODUÇÃO - BIOELÉCTRICA, SA
Estudo de Impacte Ambiental da Central de Biomassa em Vila Velha do Rodão 4-57
Julho de 2016

De acordo com estas características climáticas, a infiltração profunda, de recarga da

água subterrânea, só deverá ocorrer no período chuvoso, isto é, entre Dezembro e

Abril.

1.6.1 Águas Superficiais

Escoamento e Balanço Hídrico

O local do Projeto situa-se no interflúvio de uma pequena linha de água, Ribeiro do

Vale das Vinhas (a NE da CELTEJO), afluente da margem direita da Ribeira do Açafal,

e da Ribeira de Enxarrique (a SO da CELTEJO). Estas Ribeiras desaguam no Rio Tejo

(albufeira de Fratel).

A barragem de Fratel é um aproveitamento hidroeléctrico - fio de água - com a

capacidade total de 92,5 hm3, a capacidade útil de 21 hm3 e o volume morto de

71,5 hm3. As cotas do nível de pleno armazenamento (NPA) é 74 m, o nível máximo

de cheia (NMC) é 76 m e o nível mínimo de exploração é 71 m.

A série de valores (1990/1999) do volume armazenado (em %) na albufeira está

representada na Figura Rh04. O volume médio do armazenamento é cerca de 90%, o

que equivale a cerca de 83,25 hm3 de água armazenada, dos quais 71,5 hm3

pertencem ao volume morto.

Fonte: http://snirh.inag.pt

Figura Rh04 – Evolução do volume armazenado (%) na albufeira de Fratel de 1990 a 1999

http://snirh.inag.pt
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O escoamento mensal médio, mínimo e máximo (em dam3) em Vila Velha de Ródão

(posto udográfico de Vila Velha de Ródão - código 16K/01H), nos anos hidrológicos de

1939/1940 a 1973/1974, estão representados na Figura Rh05.
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Fonte: http://snirh.inag.pt

Figura Rh05 - Escoamentos mensal médio, mínimo e máximo (em dam3) em Vila Velha de Ródão de
1939/1940 a 1973/1974

Algumas estatísticas do escoamento anual médio, em m3, no mesmo período são

apresentadas na Tabela Rh02.

Tabela Rh02 - Escoamento anual médio em Vila Velha de Ródão (m3) nos anos hidrológicos de
1939/1940 a 1973/1974

Nº valores Mínimo Q25 Média Mediana Q75 Máximo

34 1,18x109 5,50×109 9,36×109 8,61×109 1,33×1010 2,05×1010

Fonte: http://snirh.inag.pt

O caudal afluente médio diário (m3/s) à estação de Fratel (código 16K/02A), de

01/01/1984 a 28/04/2006, é caracterizado pelas estatísticas apresentadas na Tabela

Rh03. A partir dos valores desta série calcularam-se as estatísticas anuais

reproduzidas na mesma Tabela Rh03.

http://snirh.inag.pt
http://snirh.inag.pt
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Tabela Rh03 - Estatísticas do caudal afluente médio diário (m3/s) e médio anual (m3/ano) à

albufeira de Fratel (de 1/01/1984 a 28/04/2006)

Nº valores Unidade Mínimo Q25 Média Mediana Q75 Máximo

Dias 5925 m3/s 0 37 206,24 97 216 7277

Anos 13 m3/ano 5,54×108 3,57×109 6,59×109 4,33×109 9,58×109 1,75×1010

Fonte: http://snirh.inag.pt

Embora os valores da Tabela Rh03 (Fratel) sejam da mesma ordem de grandeza que

os valores do período de 1939/1940 a 1973/1974 em Vila Velha de Ródão, é facto que

em Fratel todas as estatísticas têm valores inferiores (a razão entre valores é de 1,4

para a média e 2 para a mediana). A explicação pode incluir as considerações que se

seguem.

As séries terão que ser valoradas tendo em conta os períodos distintos a que

respeitam, o número de anos de cada série de dados, a área da bacia hidrográfica

incluída em cada uma das estações e eventuais alterações climáticas. Os valores de

Vila Velha de Ródão pelas eventuais alterações provocadas (físicas e de gestão) na

área da bacia nos últimos 30 anos e de que se desconhece o efeito que teriam numa

série de valores atualizada.

No Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio Tejo, depois de se concluir não ser

possível produzir séries de escoamento mensal e anual com base no modelo de

precipitação de Temez, determinou-se o escoamento anual médio para cada uma das

bacias hidrográficas das estações hidrográficas consideradas, com base na carta de

isolinhas do escoamento médio do Atlas do Ambiente (Figura Rh06).

http://snirh.inag.pt
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Fonte: http://apambiente.pt/

Figura Rh06 - Carta de isolinhas do escoamento médio

Assim, para a estação hidrométrica de Vila Velha de Ródão, que inclui a área da bacia

hidrográfica de 3 305 km2, o escoamento anual médio considerado é 208 mm.

Na Tabela Rh04, com base na cartografia 1:25 000 (Carta Militar de Portugal)

apresentam-se as características fisiográficas das Ribeiras de Enxarrique e do Açafal,

cuja divisória de bacias hidrográficas inclui a zona aplanada onde está instalada a

CELTEJO e onde será implantado o Projeto.

http://apambiente.pt/
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Tabela Rh04 - Características fisiográficas das ribeiras de Enxarrique e do Açafal

Parâmetro Unid Ribeira de Enxarrique Ribeira do Açafal

Área da bacia km2 5,5 110,5

Perímetro m 12,5 54,3

Coeficiente de compacidade (Gravelius) (-) 1,49 1,45

Cota topográfica mais elevada m 500 404

Cota topográfica mais baixa m 74 74

Comprimento da maior linha de água km 6,7 36,5

Inclinação média da maior linha de água % 6,4 0,9

Tempo de concentração (métodoTemez) hora 2,1 11,3

No balanço hídrico sequencial em Vila Velha de Ródão, com valores da capacidade de

água utilizável pelas plantas de 100 mm e da precipitação (P) do ano médio (746,5

mm), calculou-se a evaporação real (ETR) média anual de 448,0 mm. Como primeira

aproximação, pode-se calcular que o escoamento gerado anualmente naquelas bacias

é P-ETR = 298,5 mm. Para as Ribeiras de Enxarrique e do Açafal, correspondem a

escoamentos médios anuais de 1,6 hm3 e 32,9 hm3.

Não existem estações hidrométricas que permitam caracterizar o regime das duas

ribeiras mas, de acordo com a informação geológica e o balanço hídrico sequencial,

admitem-se intermitentes, isto é, em geral, secam na estiagem.

Qualidade da Água

Para a caracterização da qualidade da água do meio hídrico superficial, recorreu-se

aos dados disponíveis na Estação de Perais (código: 16L/01) e Estação da Albufeira

do Fratel (código: 16K/13C) pertencentes à Rede Nacional de Monitorização de

Qualidade das Águas Superficiais da Agência Portuguesa do Ambiente (SNIRH –

Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos) para a bacia hidrográfica do

rio Tejo.



EDP PRODUÇÃO - BIOELÉCTRICA, SA
Estudo de Impacte Ambiental da Central de Biomassa em Vila Velha do Rodão 4-62
Julho de 2016

Nesta análise utilizaram-se os dados de monitorização disponibilizados no SNIRH,

correspondentes aos períodos de 28.Fev.2011 a 9.Dez.2014 para a Estação de Fratel

e 11.Jan.2005 até 29.Fev.2013 para a Estação de Perais.

Na Figura Rh07 apresenta-se a localização das estações de monitorização face à

localização da área de implantação do Projeto, utilizou-se uma estação de

monitorização localizada a montante do projeto (Estação de Perais) e outra estação

localizada a jusante (Albufeira do Fratel), ambas as estações de monitorização são as

que estão localizadas mais próximo do local de estudo.

CELTEJO

Figura Rh07 – Localização das estações de monitorização da qualidade da água no rio Tejo a
montante e a jusante da área do Projeto

A avaliação da qualidade da água baseou-se na “Classificação dos cursos de água

superficiais de acordo com as suas características de qualidade para usos múltiplos”,

metodologia da APA.

Esta metodologia classifica as massas de água atendendo a 27 parâmetros de

qualidade e indica o tipo de usos que potencialmente se podem considerar para cada

uma delas, como se pode verificar na tabela seguinte.

Estação da Albufeira do Fratel
(16K/13C)

Estação de Perais (16L/01)
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Tabela Rh05 - Classes de Classificação da Qualidade da Água conforme definido pela APA

Classe A
Sem Poluição

Águas consideradas como isentas de poluição, aptas a satisfazer potencialmente as
utilizações mais exigentes em termos de qualidade

Classe B
Fracamente Poluído

Águas com qualidade ligeiramente inferior à Classe A, mas podendo também satisfazer
potencialmente todas as utilizações.

Classe C
Poluído

Águas com qualidade "aceitável", suficiente para irrigação, para usos industriais e
produção de água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida
piscícola (espécies menos exigentes) mas com reprodução aleatória; apta para recreio
sem contacto directo.

Classe D
Muito Poluído

Águas com qualidade "medíocre", apenas potencialmente aptas para irrigação,
arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir, mas de forma aleatória.

Classe E
Extremamente Poluído

Águas ultrapassando o valor máximo da Classe D para um ou mais parâmetros. São
consideradas como inadequadas para a maioria dos usos e podem ser uma ameaça
para a saúde pública e ambiental.

Classe A

A classificação anterior está diretamente relacionada com as concentrações detetadas

para os diversos parâmetros descritos na Tabela Rh06. Neste estudo, toma-se como

referência classificativa para a linha de água, a classificação menos favorável dos

parâmetros considerados (a concentração mais elevada do parâmetro “mais poluidor”).

Tabela Rh06 - Classificação da Qualidade da Água por parâmetro (APA)

Parâmetro
A B C D E

(sem poluição)
(fracamente

poluído)
(poluído) (muito poluído)

(extremamente
poluído)

pH 6,5 – 8,5 6,0 – 9,0 5,5 – 9,5 5,0 – 10,0

Condutividade (μS/cm,20º) ≤ 750 751 - 1000 1001 – 1500 1501 - 3000 > 3000

SST (mg/l) ≤ 25,0 25,1 - 30,0 30,1 - 40,0 40,1 - 80,0 > 80,0

Sat. OD (%) ≥ 90,0 89 - 70 69 – 50 49 - 30 < 30

CBO5 (mgO2/L) ≤ 3,0 3,1 - 5,0 5,1 - 8,0 8,1 - 20,0 > 20

CQO (mgO2/L) ≤ 10 10,1– 20,0 20,1 – 40,0 40,1 – 80,0 > 80

Oxidabilidade (mgO2/L) ≤ 3,0 3,1 – 5,0 5,1 – 10,0 10,1 – 25,0 > 25,0

Azoto Amoniacal (mgNH4/L) ≤ 0,10 0,11 – 1,00 1,10 – 2,00 2,01 – 5,00 > 5,00

Nitratos (mgNO3/L) ≤ 5,0 5,0 – 25,0 25,1 – 50,0 50,1 – 80,0 > 80,0

(Continua)
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Tabela Rh06 - Classificação da Qualidade da Água por parâmetro (APA) (Continuação)

Parâmetro
A B C D E

(sem poluição)
(fracamente

poluído)
(poluído) (muito poluído)

(extremamente
poluído)

Nitritos (mgNO2/L) ≤ 0,01 0,011 – 0,020 0,021 – 0,15 0,16 – 0,3 > 0,3

Fosfatos (mgP2O5/L) ≤ 0,40 0,41 – 0,54 0,55 – 0,94 0,95 – 1,00 > 1,00

Coliformes Totais (/100ml) ≤ 50,0 51 - 5000 5001 – 50000 >50000

Coliformes Fecais (/100ml) ≤ 20 21 - 2000 2001 – 20000 >20000

Estreptococos Fecais (/100ml) ≤ 20,0 21 - 2000 2001 – 20000 >20000

Ferro (mg/l) ≤ 0,50 0,51 – 1,00 1,10 – 1,50 1,51 – 2,00 > 2,00

Manganês (mg/l) ≤ 0,10 0,11 – 0,25 0,26 – 0,50 0,51 – 1,00 > 1,00

Zinco (mg/l) ≤ 0,30 0,31 – 1,00 1,01 – 3,00 3,01 – 5,00
> 5,00

Cobre (mg/l) ≤ 0,020 0,021 – 0,05 0,051 – 0,200 0,201 – 1,00
> 1,00

Crómio (mg/l) ≤ 0,010 0,011 – 0,050 > 0,050

Selénio (mg/l) ≤ 0,005 0,0051 – 0,010 > 0,010

Cádmio (μg/l) ≤ 1,0 - 1,1 – 5,0 > 5,0

Chumbo (mg/l) ≤ 0,050 0,051 – 0,100 - > 0,100

Mercúrio (μg/l) ≤ 0,50 - 0,51 – 1,00 >1,00

Arsénio (mg/l) ≤ 0,010 0,011 – 0,050 - 0,051 – 0,100
> 0,100

Cianetos (mg/l) ≤ 0,010 - 0,011 – 0,050 > 0,050

Fenóis (μg/l) ≤ 1,0 1,1 – 5,0 5,1 – 10 11 - 100 > 100

Agentes Tensioactivos (Las-mg/l) ≤ 0,2 - 0,21 – 0,50 > 0,50

Na tabela seguinte estão alguns dos parâmetros medidos nas estações Perais

(16L/01) e Albufeira do Fratel (16K/13C), e a avaliação da qualidade da água de

acordo com a metodologia definida pela APA, e comparação com os valores definidos

no Anexo XXI nos objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas

superficiais do Decreto-lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
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Tabela Rh07 – Avaliação da qualidade da água nos dois pontos de monitorização assinalados

Parâmetro
ANEXO XXI
DL nº 236/98

(VMA)

Perais (16L/01) Albufeira do Fratel (16K/13C)

N.º
amostras

Valor
Médio

Classe
N.º

amostras
Valor
Médio

Classe

Condutividade (μS/cm,20º) 47 689,7 A 24 500,9 A

SST (mg/l) 33 4,1 A 24 5,4 A

Sat. OD (%) 50 20 72,4 B - -

CBO5 (mgO2/L) 5 45 2,98 A 24 1,7 A

CQO (mgO2/L) 40 16,98 B 24 18,1 B

Oxidabilidade (mgO2/L) 20 - -

Azoto Amoniacal (mgNH4/L) 1 44 0,2 B 24 0,09 A

Nitratos (mgNO3/L) 45 5,7 B 24 3,4 A

Nitritos (mgNO2/L) - - 16 0,11 C

Coliformes Totais (/100ml) 40 312,8 B 24 776,9 B

Coliformes Fecais (/100ml) 40 99,6 B 24 21,96 B

Estreptococos Fecais (/100ml) - - 17 6,9 A

Ferro (mg/l) 15 0,1 A 16 0,06 A

Manganês (mg/l) 21 0,05 A 13 0,02 A

Zinco (mg/l) 0,5 18 0,03 A 24 0,01 A

Cobre (mg/l) 0,1 22 0,01 A 23 0,004 A

Crómio (mg/l) 0.05 10 0,001 A 24 0,002 A

Cádmio (μg/l) 0,01 18 0,0003 A 24 0,0004 A

Chumbo (mg/l) 0.05 6 0,01 A 24 0,004 A

Arsénio (mg/l) 0,1 23 0,003 A

Cianetos (mg/l) 0,05

Fenóis (μg/l)

Classificação Global B C
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Como se pode reparar da tabela anterior para todos os parâmetros, em ambas as

estações há o cumprimento dos valores máximos admissíveis para qualidade mínima

de água de superfície conforme Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto.

Relativamente à análise de comparação dos valores de monitorização dos diferentes

parâmetros com os critérios de qualidade da água definidos pela APA (Fonte: Sítio do

SNIRH) verifica-se que ambas as estações de monitorização apresentam valores

muito equivalentes e que para a maioria dos parâmetros esta água teria uma

classificação de “fracamente poluída”, no entanto, na Estação da Albufeira de Fratel,

devido ao parâmetro nitritos que apresenta um valor equivalente ao da classe C, estas

águas passam a ter a classificação de “Poluída”.

1.6.2 Águas Subterrâneas

A nível nacional os sistemas aquíferos são divididos em 4 grandes unidades morfo-

estruturais:

- Maciço Antigo – também designado por

Maciço Ibérico ou Maciço Hespérico;

- A Orla Mesocenozóica Ocidental –

abreviadamente designada por Orla

Ocidental;

- A Orla Mesocenozóica Meridional –

abreviadamente designada por Orla

Meridional;

- Bacia Terciária do Tejo-Sado –

abreviadamente designada por Bacia do

Tejo-Sado.

Figura Rh08 – Unidades hidrogeológicas de Portugal (Fonte:ex-INAG)

O Maciço Antigo corresponde à parte de um antigo soco compreendendo,

essencialmente, terrenos pré-câmbricos e paleozóicos. Encontra-se localmente

recoberto por depósitos detríticos discordantes de idade terciária ou quaternária, com

espessuras variáveis. A zona mais ocidental do Maciço Antigo foi dividida por Lotze
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(1956, em Teixeira, 1981) em cinco grandes zonas com características geológicas,

estratigráficas e tectónicas distintas, e ainda com diferenças significativas do tipo e

grau de metamorfismo e magmatismo presente em cada uma delas.

A área de estudo do ponto de vista hidrogeológico está na unidade do Maciço Antigo,

mais concretamente na massa de água do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do

Tejo A0x1RH5, com uma área de 14 628 km2. Esta massa de água tem uma recarga

anual de cerca de 1 000 hm3/ano, o que corresponde a 9% da precipitação anual.

As águas subterrâneas desta massa de água apresentam características de água

carbonatada cálcica e ou magnesiana cloretada mista.

As principais rochas constituintes do Maciço Antigo são granitóides, xistos,

grauvaques e quartzitos, têm em comum muitas características hidrogeológicas,

nomeadamente o modo de ocorrência e de circulação da água subterrânea. A

circulação da água subterrânea faz-se predominantemente através de

descontinuidades - planos de xistosidade e fraturas, mas também através de poros

intergranulares, em zonas de alteração significativa. Assim, considera-se, em geral, a

presença de dois tipos de porosidade: uma porosidade de fratura e uma porosidade de

matriz, pelo que é comum serem designados por meios de porosidade dupla.
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CELTEJO

Figura Rh09 – Sistema aquífero do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo

Em termos de modelo conceptual do funcionamento hidrogeológico, de um modo

geral, considera-se que todas as massas de água subterrâneas têm como principal

entrada de água a infiltração direta da água da chuva, podendo ainda existir recarga

através do escoamento subterrâneo lateral proveniente de massa de águas

subterrâneas adjacentes. No que respeita às saídas, estas efetuam-se para os cursos

de águas superficiais que as drenam, podendo ainda verificar-se saídas por
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evapotranspiração nos locais onde os níveis freáticos se encontram muito próximos da

superfície e por escoamento subterrâneo lateral.

Neste tipo de meios geológicos, as condições geomorfológicas também condicionam a

ocorrência e a circulação da água, em particular a infiltração. No Maciço Antigo, as

formações hidrogeológicas são, regra geral, pouco produtivas. A captação de água

fazia-se tradicionalmente por poços, poços com galerias e minas.

Do ponto de vista geológico, o projeto localiza-se nos Depósitos de Rañas da Beira

Baixa, caracterizado por um meio poroso associado a uma área com potencial

interesse hidrogeológico. Esta área apresenta um meio de escoamento do tipo poroso,

sendo o aquífero do tipo livre. Relativamente à produtividade, esta região é

classificada como de produtividade baixa.

Nesta massa de água predomina a classe de produtividade Média (mediana ≥ 1 l/s e

< 6 l/s).

Usos e Vulnerabilidade à Poluição

As captações de água existentes e licenciadas em Vila Velha do Rodão destinam-se

principalmente para rega, a grande maioria são poços, registando-se alguns furos

verticais e algumas minas. Estas captações apresentam profundidades que variam

entre 2 e 8 m, no caso dos poços e 37 e 150 m, nos furos.

Existem também um conjunto de captações de água destinadas ao abastecimento

público designadas por:

a) Polo de captação de Alvaiade - Furo de Alvaiade e Furo de Milhariça 1;

b) Polo de captação de Fratel - Furo de Fratel Vales, Furo de Fratel Escolas, Furo

de Fratel e Furo de Fratel Reservatório;

c) Polo de captação de Vila Velha de Ródão - Mina 1 de Fazenda, Mina 2 de

Fazenda, Drenos de Fazenda e Furo de Fazenda.

Na sequência de um estudo apresentado pela Águas do Centro, atualmente integrada

na Águas de Lisboa e Vale do Tejo, a Agência Portuguesa do Ambiente elaborou, ao

abrigo do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei nº 382/99, de 22 de setembro, uma

proposta de delimitação e respetivos condicionamentos dos perímetros de proteção
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para as captações nos polos de captação de «Alvaiade», «Fratel» e «Vila Velha de

Ródão», nos concelhos de Vila Velha de Ródão e Nisa, conforme definido na Portaria

nº 96/2016, de 2 de Março.

No Desenho Rh01 (Anexo I – Recursos Hídricos, Dossier Anexos) apresenta-se a

localização das captações de água de abastecimento público a Vila Velha de Rodão e

as respetivas faixas de proteção.

A cota do nível piezométrico varia consoante o local, uma vez que quando a Unidade

Conglomerática-argilosa de Sarzedas está a aflorar, normalmente os níveis de água

são repuxantes, devido ao caráter confinante induzido por esta unidade. Em

contrapartida, nas áreas onde as formações aquíferas estão a aflorar, constituindo

assim aquíferos livres, os níveis de água, geralmente, estão próximos da superfície.

Prova deste facto é a ocorrência de inúmeros poços nestas áreas.

Em condições naturais as águas subterrâneas apresentam uma composição físico-

química e uma qualidade que refletem as formações geológicas em que circulam. A

degradação da qualidade da água é na maior parte dos casos o reflexo do tipo de

atividades que são desenvolvidas na área de influência dos níveis aquíferos, sendo

alteradas as características primárias da água pela circulação de substâncias em

profundidade. A poluição externa resulta do processo natural de infiltração de

substâncias acumuladas nos solos que posteriormente são lixiviadas para os níveis

freáticos.

Antes da apresentação de algumas considerações sobre a vulnerabilidade à poluição

das formações aquíferas interessa fazer a distinção entre vulnerabilidade e risco de

poluição.

A primeira é característica dos diferentes terrenos para determinadas condições de

jazida embora variável de poluente para poluente. O risco de poluição, por seu lado, é

um conceito mais abrangente e dinâmico que engloba a vulnerabilidade e a existência

de focos de poluição.

Deve-se sublinhar que não existe nenhuma forma satisfatória de descrever a

vulnerabilidade dos aquíferos de uma forma geral. De facto, não é possível considerar

(ou representar num único mapa) todas as situações geológicas, hidrogeológicas,

hidroquímicas, etc., que exercem algum controlo sobre o comportamento dos
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contaminantes, sem ter em conta as características destes e os cenários de

contaminação. Cada grupo de contaminantes é afetado por vários fatores que incluem

o tipo e a espessura de solo, as características e a espessura da zona não saturada, a

taxa de recarga, as características do aquífero, etc.

O problema só poderia ser resolvido de forma satisfatória representando a

vulnerabilidade a cada grupo específico de contaminantes sob a forma de atlas de

vulnerabilidade. Caso contrário, ter-se-á que optar por um conceito que cubra de forma

mais ampla possível a vulnerabilidade ao grupo, ou grupos, de contaminantes mais

relevantes para cada caso concreto.

Na zona do projeto, a unidade eventualmente mais vulnerável é a das arcoses. Só

depois de atravessar esta formação, as contaminações poderão chegar aos xistos e

grauvaques. No entanto, sendo o escoamento nos xistos e grauvaques por fraturas, as

eventuais contaminações podem propagar-se com relativa facilidade através da

fracturação aberta a partir de zonas aflorantes da unidade ou, em particular, do leito do

Rio Tejo, nos casos em que haja bombagem a partir de furos próximos.

Crê-se que as arcoses constituem uma proteção efetiva pela sua baixa permeabilidade

geral e, em particular: (1) porque a condutividade hidráulica vertical é em regra mais

baixa que a condutividade hidráulica horizontal (valor que é usualmente referido) e (2)

porque num conjunto de camadas de condutividade hidráulica isotrópica, a

condutividade hidráulica vertical do conjunto é inferior à sua condutividade hidráulica

horizontal e aproxima-se do valor correspondente à do estrato menos permeável:

onde, Kv representa a condutividade hidráulica vertical de um conjunto de i camadas,

de  espessura bi, condutividade hidráulica isotrópica Ki e espessura total L.

Como fatores gerais que podem servir para avaliar qualitativamente a vulnerabilidade

à poluição das arcoses podem enumerar-se os que são o fundamento do índice

DRASTIC (Aller et al., 1987):

D= profundidade da zona saturada (=Depth to water)

R= recarga profunda (=net Recharge)
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A= material do aquífero (=Aquifer media)

S= tipo de solo (=Soil media)

T= topografia (=Topography - slope)

I= impacto da zona não saturada (=Impact of the vadose zone)

C= condutividade hidráulica (=hydraulic Condutivity of the aquifer)

Destes fatores, o que eventualmente parece mais problemático é a profundidade da

zona saturada. Com efeito, nesta área de estudo ressalta a proximidade do nível

freático à superfície do terreno, nas captações superficiais. No entanto, convém

salientar e ter em conta que estes pontos de água normalmente se localizam em

zonas topograficamente baixas.

A construção do Projeto está prevista numa zona de interflúvio. Como primeira

aproximação, pode-se tomar com profundidade da zona saturada a que vai até à cota

do leito da Ribeira do Vale das Vinhas ou do leito da Ribeira de Enxarrique.

Dos outros fatores, refere-se a superfície relativamente aplanada na área do projeto,

que favorece a infiltração em desfavor do escoamento superficial. Todos os outros

fatores, relacionados de uma forma direta ou indireta com a litologia, são pouco

favoráveis à infiltração e ao escoamento subterrâneo da água e de eventuais

contaminantes (fácies geralmente muito argilosas, de baixa a muito baixa

permeabilidade).

Estas camadas argilosas também poderão desempenhar um papel depurador

importante (por adsorção e troca iónica). Esta capacidade é limitada e variável

conforme a natureza dos materiais argilosos e dos contaminantes.

As intercalações de areias soltas, mais condutivas, que se admitem "sem"

continuidade hidráulica lateral, podem funcionar como armadilhas para eventuais

fluidos contaminados (formar-se-iam eventuais bolsadas de fluidos contaminados).

Em resumo, com base nos dados disponíveis pode-se considerar que a

vulnerabilidade à poluição das arcoses é baixa a muito baixa.
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1.7 FAUNA E FLORA

Para efeitos da caracterização dos aspetos ecológicos (fauna e flora) teve-se em

consideração toda a área industrial da CELTEJO, ou seja, área onde se localiza a

unidade industrial (área vedada), e, mais amplamente, a área imediatamente

adjacente (área envolvente), que, com características de habitat mais favoráveis à

presença da vida selvagem permite a ocorrência de uma maior biodiversidade no

local. Toda esta área será de ora em diante referida por área de estudo. O

levantamento de campo decorreu durante os meses de Julho a Agosto do corrente

ano.

A área de estudo não se encontra incluída em nenhuma área classificada do ponto de

vista da conservação da natureza, quer seja Área Protegida ou Sítio da Lista Nacional

de Sítios para a Rede Natura 2000.

1.7.1 Flora

Metodologia

Dentro do perímetro industrial toda a área (área vedada) encontra-se completamente

desmatada, sem vegetação, logo sem interesse florístico. Assim, apenas foi objeto de

estudo a área envolvente à propriedade.

Os nomes vulgares utilizados no decorrer do presente relatório são retirados de

Rocha, 1996 - Nomes vulgares de plantas existentes em Portugal do Ministério da

Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas. (Anexo II – Informação de apoio,

Tabela Ff 01, Dossier Anexos).

Através do levantamento das espécies da flora teve-se como objetivos gerais:

1) Identificar a ocorrência de espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas,

Ameaçadas ou em Perigo de Extinção);

2) Identificar a ocorrência das espécies constantes da Diretiva Habitats;

3) Inferir acerca do valor de cada comunidade vegetal demarcando áreas de

interesse conservacionista para a flora.
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O levantamento efetuado na área envolvente à unidade industrial permitiu detetar a

presença de três comunidades vegetais distintas: linhas de água, campos agrícolas e

povoamentos florestais.

Linhas de água

A linha de água que margina a Sudoeste a unidade industrial é a Ribeira de

Enxarrique, que na altura do levantamento de campo, se encontrava praticamente

seca. É caracterizada floristicamente por pequenos bosquestes de espécies ripícolas,

formados essencialmente por amieiro (Alnus glutinosa), sanguinho-de-água (Frangula

alnus), borrazeira-preta (Salix atrocinerea), salgueiro-branco (Salix alba), freixo

(Fraxinus angustifolia) e choupos (Populus nigra). Pontualmente aparecem alguns

sobreiros (Quercus suber), algumas árvores frutícolas, tais como macieiras (Malus

domestica), figueiras (Ficus carica), marmeleiros (Cydonia oblonga) devido às

proximidades de áreas agrícolas frutícolas. O estrato arbustivo é dominado por silvas

(Rubus ulmifolius) juntamente com as canas (Arundo donax), e pontualmente

aparecem pilriteiros (Crataegus monogyna).

O estrato herbáceo é bastante diversificado, composto por várias espécies típicas de

zonas húmidas, das quais se destacam a salgueirinha (Lythrum salicaria), as tábuas

(Typha latifolia), junco (Juncus effusus), hortelã-de-água (Mentha aquatica), marroio-

de-água (Lycopus europaeus), junça (Cyperus longus) e junção (Cyperus eragrostis),

entre outras.

Campos Agrícolas

Os campos agrícolas localizados na área envolvente da CELTEJO e junto à Ribeira de

Enxarrique, caracterizam-se por uma grande heterogeneidade de culturas: olivais,

hortícolas, pomares mistos, alguma vinha e plantações de milho e aveia. Estes

campos agrícolas em geral são quase contíguos, sem sebes ou vedações.

Povoamentos florestais

Na área envolvente à implantação do Projeto, podemos encontrar alguns bosquetes,

no entanto fragmentados, formados por várias espécies de árvores. Destacam-se os

povoamentos florestais constituídos essencialmente por eucaliptos (Eucalyptus
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globulus), pinheiro-bravo (Pinus pinaster), sobreiro (Quercus suber) e azinheiras

(Quercus ilex), estes dois últimos formando um povoamento muito pouco denso. O

sub-bosque do pinhal e eucaliptal, em geral é dominado por sanganhos (Cistus

salvifolius e Cistus psilosepalus).

Um pouco por toda a área envolvente, encontram-se inúmeras plantas ditas ruderais,

isto é, formações herbáceas semi-naturais que ocupam habitats artificializados, mais

ou menos alterados pela ação humana, como sejam bermas de caminho, taludes, o

que traduz a grande humanização desta área de estudo. Estas espécies são bastante

vulgares e sem qualquer estatuto de conservação. Além disso, ocorrem algumas

espécies com carácter invasor, tais como a mimosa (Acacia dealbata), ailantos

(Ailanthus altissima), erva-das-pampas (Cortaderia selloana), que traduzem profundas

alterações dos habitats.

Espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou Em Perigo de

Extinção), constantes da Directiva Habitats e/ou protegidas ao abrigo da legislação

nacional

Atualmente, devido à velocidade de regressão de algumas espécies, torna-se

necessário a preservação do património vegetal, nomeadamente de espécies que se

encontram confinadas a pequenas áreas e/ou que pelo seu baixo contingente ou pelo

aumento dos fatores de ameaça recebem um estatuto de proteção.

Durante o levantamento de campo, na área de estudo não foram encontradas

espécies RELAPE nem espécies constantes da Diretiva Habitats.

Considerando as características da vegetação presente, não é de prever que aí

possam ocorrer, noutra altura do ciclo vegetativo, outras espécies de interesse

conservacionista.

1.7.2 Fauna

Metodologia

Dado que o Projeto será construído em espaço industrial já existente e em laboração,

e não ocorrendo habitats faunísticos no interior do mesmo, procedeu-se a uma
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caracterização da área imediatamente adjacente, a qual poderá ainda albergar

algumas espécies da fauna selvagem.

Assim, nos habitats presentes na área adjacente ao perímetro industrial, através da

realização de transetos para observação direta e recolha de vestígios que indiciem a

presença das espécies (pegadas, trilhos, tocas, abrigos, restos alimentares,

excrementos), bem como pelo recurso à identificação pelo canto no caso das aves,

procedeu-se á identificação das espécies dos diferentes grupos faunísticos.

Contudo, uma vez que o trabalho de campo apenas decorreu num curto período do

ciclo biológico das espécies (Junho-Julho), com o objetivo de complementar a

informação sobre a área, recorreu-se à obtenção de informações com base na

bibliografia disponível.

Através do levantamento das espécies da fauna teve-se como objetivos gerais:

1) Elaborar listagens específicas onde constasse informação acerca dos estatutos de

conservação e estatutos de proteção legal dos vários taxa;

2) Identificar a ocorrência das espécies constantes da Diretiva Aves ou da Diretiva

Habitats ambas transpostas para o quadro legal nacional pelo Decreto-lei n.º140/99,

de 24 de Abril com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei nº49/2005, de 24 de

Fevereiro;

3) Identificar a ocorrência, pela importância conservacionista que lhes é inerente, de

endemismos Ibéricos;

As espécies inventariadas foram classificadas segundo o seu estatuto de conservação

de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. As classes utilizadas

são as seguintes: Em Perigo (E), Vulnerável (V), Raro (R), Indeterminado (I),

Insuficientemente Conhecido (K) e Não Ameaçado (NT).

Uma vez que, devido à sua raridade, estatuto de ameaça ou outros fatores, muitas

espécies estão sujeitas a disposições legais sobre a sua proteção e conservação do

seu habitat, ao longo deste relatório é indicada a legislação nacional e comunitária que

abrange as espécies presentes na área de estudo, às quais por isso se dará especial

atenção. Deste modo, são mencionadas as seguintes Convenções internacionais e

Diretivas comunitárias transpostas para o quadro legal nacional: Diretiva Aves
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(79/409/CEE; DL n.º140/99), Directiva Habitats (92/43/CEE; DL n.º140/99), Convenção

de Berna (DL n.º316/89) e Convenção de Bona (DL n.º103/80).

Biótopos da fauna

Os biótopos existentes na área de estudo, como reflexo da intensa atividade humana

encontram-se bastante fragmentados. Deste modo, os biótopos existentes

complementam-se na sua importância para as espécies presentes. Enquanto uns

serão mais importantes como áreas de alimentação para algumas espécies outros

serão importantes como áreas de abrigo.

Os principais biótopos existentes na área de estudo são:

- Biótopo aquático

Este biótopo está representado na área de estudo pela Ribeira de Enxarrique, a qual

margina o perímetro da CELTEJO. Inclui-se neste biótopo não só o meio aquático

propriamente dito bem como a vegetação ripícola existente (amieiros, salgueiros e

alguns carvalhos) a qual é densa mas fragmentada. A ribeira apresentava-se

praticamente seca na altura do levantamento de campo, e, nos locais mais fundos,

onde era visível água, esta tinha uma cor e cheiro que denunciavam nitidamente

poluição vinda já de montante. Foram observados alguns espécimes da ictiofauna que

apresentavam o corpo coberto por fungos, provavelmente derivado da poluição.

Contudo, são espécimes vulgares, não ameaçados e sem estatutos de conservação,

tais como, a rã-verde (Rana perezi), lagartixas (Podarcis bocagei e P. hispanica), entre

outras, (Anexo II – Informação de apoio, Tabela Ff 02, Dossier Anexos).

O bosque ripícola que ladeia a linha de água, apesar de fragmentado, permite a

ocorrência de um conjunto diversificado de espécies, sobretudo de aves.

- Biótopo Florestal

Na área de estudo é possível encontrar pequenos povoamentos de espécies arbóreas.

Na área envolvente é possível observar pequenos povoamentos de pinheiro-bravo

(Pinus pinaster), de eucaliptos (Eucalyptus globulus), olival e povoamentos abertos de

azinheiras (Quercus ilex) e sobreiro (Quercus suber). Neste biótopo foi observada uma

grande diversidade de aves, sobretudo passeriformes, embora sejam aves comuns e

sem qualquer estatuto de ameaça.
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Já fora do perímetro industrial, perto da linha de água, num poste de alta tensão foi

observado um ninho de cegonha (Ciconia ciconia) e a mesma a sobrevoar a área

envolvente. Esta espécie tem estatuto de vulnerável em Portugal.

- Biótopo agrícola

O biótopo agrícola, presente junto à linha de água e a envolver toda a unidade

industrial, caracteriza-se por uma grande heterogeneidade de culturas. Nos campos de

maior extensão cultiva-se aveia e milho e nas pequenas hortas ocorrem as árvores de

fruto e as hortícolas para consumo próprio. Este biótopo funciona como uma

importante área de alimentação, sobretudo para espécies como o melro (Turdus

merula), o pardal (Passer domesticus), o verdelhão (Carduelis chloris), o chamariz

(Serinus serinus), o pintassilgo (Carduelis carduelis), a rola (Streptopelia turtur), entre

outros.

- Biótopo urbano

No biótopo urbano inclui-se a área ocupada pela zona fabril e pelas habitações

existentes na área adjacente à unidade. A constante presença da atividade humana

com o consequente elevado grau de perturbação associado à impermeabilização do

solo aqui presente não permite a ocorrência de um grande número de espécies.

Assim, as espécies antropófilas como os ratos (Mus sp.) e as ratazanas (Rattus sp.)

serão frequentes. Nestas áreas ocorrem também o andorinhão-preto (Apus apus), a

andorinha-dos-beirais (Delichon urbica), a andorinha-das-chaminés (Hirundo rustica),

o pardal-comum (Passer domesticus) e o rabirruivo-preto (Phoenicurus ochrurus).

Ictiofauna

A Ribeira de Enxarrique, apresentava-se praticamente seca na área envolvente da

unidade fabril, não sendo observados nenhuma espécie de ictiofauna. Contudo mais a

jusante, através de contactos diretos com a população local foi informado que derivado

da poluição o peixe é muito escasso não se praticando aqui a pesca.

Desta forma, ao longo da linha de água será de esperar a ocorrência de uma

comunidade ictiofaunística bastante empobrecida, quer em diversidade quer em

abundância ocorrendo aí sobretudo espécies de ciprinídios, nomeadamente o barbo

(Barbus bocagei).



EDP PRODUÇÃO - BIOELÉCTRICA, SA
Estudo de Impacte Ambiental da Central de Biomassa em Vila Velha do Rodão 4-79
Julho de 2016

Não é esperada a ocorrência de espécies com especial interesse conservacionista.

Herpetofauna

Na área de estudo, mais precisamente ao longo da Ribeira de Enxarrique, não foi

confirmada a ocorrência de espécies com especial interesse conservacionista, apenas

espécies de distribuição alargada no território nomeadamente: tritão-marmorado

(Triturus marmoratus) e rã-verde (Rana perezi). A lagartixa-do-mato (Psamodromus

algirus), sardão (Lacerta lepida) e a cobra-rateira (Malpolon monspessulanus) nos

povoamentos florestais.

No interior do perímetro fabril não é esperada a ocorrência de qualquer espécie de

anfíbio e a ocorrência de répteis será muito esporádica, referindo-se apenas a

lagartixa-do-mato na zona mais junto à vedação.

Cabe ainda referir que, na área de estudo, não se prevê a ocorrência de espécies com

estatuto de ameaça. Em Anexo (Anexo II – Informação de apoio, Tabela Ff 02, Dossier

Anexos) apresenta-se a lista herpetofaunística para a área de estudo.

Avifauna

A diversidade de espécies na área mais próxima da unidade industrial é pobre e

composta essencialmente por espécies muito comuns quer a nível regional quer

nacional e bem adaptadas à presença humana. A comunidade de aves só tem relevo

nos biótopos mais afastados do perímetro fabril.

Nos biótopos adjacentes, nomeadamente nos povoamentos florestais, destaca-se a

presença das seguintes espécies: peto-verde (Picus viridis), pica-pau-malhado-grande

(Dendrocopus major), chapim-real (Parus major), pisco-de-peito-ruivo (Erithacus

rubecula), toutinegras (Sylvia atricapilla e Sylvia melanocephala), melro (Turdus

merula), chamariz (Serinus serinus) e perdiz-roja (Alectoris rufa) uma das espécies

cinegéticas existentes na área envolvente.

Os campos agrícolas presentes já do outro lado da ribeira bem como as hortas dos

quintais existentes na área adjacente à unidade funcionam na área como um

importantíssimo complemento às espécies da avifauna. As oportunidades de
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alimentação proporcionadas por estes campos, contribui significativamente para o

aumento da diversidade e sobretudo densidade das aves na área de estudo.

Nos campos agrícolas os quais funcionam na área como uma importante área de

alimentação de diversas espécies de aves refere-se a ocorrência do cartaxo (Saxicola

torquata), pardal-comum (Passer domesticus) e andorinhão-preto, a andorinha-dos-

beirais, a andorinha-das-chaminés, o pardal-comum, a rola-turca e o rabirruivo-preto

(Phoenicurus ochrurus).

No interior do perímetro fabril apenas foi confirmada a ocorrência do pardal-comum e

do rabirruivo-preto (Phoenicurus ochrurus).

Espécies com estatuto de conservação e constante no Anexo do Decreto-lei nº140/99,

de 24 de Abril e atualizado pelo Decreto-lei nº49/2005, de 24 de Fevereiro.

Destaca-se apenas a ocorrência da cegonha (Ciconia ciconia), que apresenta estatuto

de vulnerável em Portugal e consta da Diretiva Aves, (Anexo II – Informação de apoio,

Tabela Ff03, Dossier Anexos) (espécies e subespécies de aves que na Comunidade

Europeia se encontram muito ameaçadas), com um ninho num poste de alta tensão

perto da Ribeira de Enxarrique.

Relativamente à restante comunidade avifaunística presente, não é esperada a

ocorrência de outras espécies com estatuto de conservação nem de espécies

constantes do Anexo I da Diretiva Aves, sendo aqui de referir que a maior parte das

espécies presentes são comuns a nível nacional e na grande maioria utilizam a maior

parte dos biótopos à disposição.

Em Anexo (Anexo II – Informação de apoio, Tabela Ff03, Dossier Anexos) apresenta-

se a listagem avifaunística completa.

Mamofauna

Durante o trabalho de campo foi possível confirmar a ocorrência da toupeira (Talpa

occidentalis) e do coelho-bravo (Orytolagus cuniculus), esta muito procurada na altura

da caça. Em Anexo (Anexo II – Informação de apoio, Tabela Ff04, Dossier Anexos),

com recurso à bibliografia e tendo em consideração os biótopos presentes, apresenta-

se a listagem específica potencial.
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Dadas as características ecológicas da área de estudo prevê-se que esta seja

relativamente pobre em espécies. Provavelmente os micromamíferos serão os mais

comuns ocorrendo sobretudo nos campos agrícolas. Dentro deste grupo, as espécies

antropófilas como os ratos (Mus sp.) e ratazanas (Rattus sp.) serão as mais

frequentes. Relativamente aos predadores é provável a ocorrência da doninha

(Mustela nivalis) e da raposa (Vulpes vulpes).

Pelo valor conservacionista dos morcegos, dado que é o grupo de mamíferos mais

ameaçado em Portugal, há a mencionar que na área de estudo não foram detetadas

grutas que possam albergar populações de morcegos. De referir também que de

acordo com o Plano Nacional de Conservação dos Morcegos Cavernícolas (Palmeirim

& Rodrigues 1992) na região onde o projeto se insere não são conhecidos abrigos cuja

proteção seja recomendada para garantir a sobrevivência de espécies de morcegos

cavernícolas.

A listagem apresentada, que muito provavelmente estará por excesso, teve

essencialmente por base o guia de mamíferos terrestres de Portugal (Mathias,1999) o

qual tem por base as quadrículas de 50*50 Km do sistema UTM em que cada espécie

foi identificada. Por isso, e apesar da ocorrência de determinada espécie poder ser

referida, é provável que derivado da metodologia utilizada a espécie não esteja

presente em toda a área da quadrícula, nomeadamente na área de estudo.
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1.8 PAISAGEM

1.8.1 Metodologia

Na definição do carácter do lugar, foi essencial determinar um processo e metodologia

de trabalho para analisar os diversos instrumentos do território, com o intuito de

identificar atributos de dimensão natural e cultural, de avaliar de forma clara e precisa

a paisagem através do reconhecimento de elementos particulares e decisivos, e de

propor soluções para possíveis impactes que possam surgir com a implantação do

projeto, que consiste na reconversão da atual caldeira de recuperação para uma

caldeira de biomassa de igual dimensão – 50 metros de altura – e na implantação de

um novo volume arquitetónico com aproximadamente 15 metros de altura para

albergar uma nova turbina e gerador.

Nesse contexto, as etapas específicas para o posterior desenvolvimento do descritor

paisagem foram:

• A consulta e análise de instrumentos do território tais como a Carta Militar

1:25.000, o Plano Diretor Municipal, fotografias aéreas e outros documentos

publicados, com relevância para a área de implantação do projeto;

• O trabalho de campo que se desdobrou num levantamento fotográfico e na

validação de informação através do reconhecimento, observação e registo de

informações relevantes, com uma visita à unidade industrial da CELTEJO e à

restante área de influência do projeto.

Depois de concluir o levantamento de campo e o processo analítico, definiu-se um

buffer de 3 km, que circunda e delimita a área de influência do projeto. Essa posição

foi tomada tendo em conta várias observações e estudos, onde foi possível determinar

que a visibilidade existente e dominante não ultrapassa os 3 km de extensão e

abrange as várias bacias visuais presentes no território.

Importa referir que foi elaborada e analisada cartografia complementar, tendo como

objetivo identificar aspetos morfológicos fundamentais para percecionar a paisagem e

determinar o seu comportamento, no que aos declives e hipsometria diz respeito.
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Procedeu-se também ao estudo dos elementos determinantes da visualização da

paisagem, de forma a definir e fundamentar as unidades de paisagem. Foi ainda

efetuada a análise do seu valor cénico e qualidade visual da paisagem, bem como a

determinação da sua capacidade de absorção visual e sensibilidade visual da

paisagem face às alterações decorrentes do projeto e, assim, permitir a identificação e

avaliar possíveis impactes (visuais e sobre a estrutura biofísica da paisagem) e

respetivas medidas minimizadoras a propor.

1.8.2 Breve Caracterização da Paisagem

Caracterização da Área de Influência do Projeto

O projeto a implantar, que está integrado nos cerca de 38 hectares da unidade

industrial da CELTEJO, situa-se no concelho de Vila Velha de Rodão, distrito de

Castelo Branco. O concelho, delimitado por dois grandes eixos de comunicação – eixo

norte-sul e eixo este-oeste – manifesta-se através de uma matriz diversificada,

sustentada pela presença do rio Tejo e de inúmeros recursos naturais e humanizados

de elevado valor.

O carácter da paisagem depressa revela os principais elementos que a definem,

sendo de destacar a Serra das Talhadas ou Serra de Rodão, a presença do rio Tejo, a

linha de caminho-de-ferro, a ocupação maioritariamente florestal e a existência de

alguns montados de sobro e azinho.

A paisagem, inserida na bacia hidrográfica do Tejo, é banhada por vários afluentes do

rio Tejo, onde destacamos a Ribeira de Enxarrique, localizada a poente da área em

análise.

Ao interpretar a área de estudo a uma escala mais aproximada e de forma mais

minuciosa, é possível verificar que topograficamente, a paisagem se manifesta através

de um relevo diversificado, com a presença da imponente Serra de Rodão, a sua crista

quartzítica e os seus declives acentuados. Por outro lado, o território acaba por se

desdobrar em dois extensos vales: o vale da ribeira de Enxarrique, onde se encontra

inserida a CELTEJO e o vale da ribeira do Açafal.
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Naturalmente, as características morfológicas da paisagem envolvente proporcionam

vistas panorâmicas sobre diversos pontos do território.

Para analisar e caracterizar o território de forma mais pormenorizada, no que à

morfologia diz respeito, desenvolveram-se e estudaram-se as cartas hipsométrica,

conforme Desenho Pg01 (Anexo I – Paisagem, Dossier Anexos) e de declives

Desenho Pg02 (Anexo I – Paisagem, Dossier Anexos).

A área de influência do projeto é caracterizada por diferenças de altitude relevantes

que variam entre os 80 metros junto ao rio Tejo e aproximadamente 570 metros, que

assinalam o ponto mais elevado da Serra das Talhadas, em Penedo Gordo.

A norte, o território revela uma extensa rede hídrica, integrada numa malha de colinas

bem pronunciadas, com as cotas altimétricas a variarem entre os 100 e 320 metros. A

sul e sudeste da CELTEJO, onde se encontram os vales das ribeiras do Açafal e do

Lucriz, o relevo é visivelmente mais suave e as cotas altimétricas são mais baixas,

variando entre os 80 e os 130 metros.

No que aos declives diz respeito e tendo em vista a caracterização da área de

influência do projeto, foram definidas as seguintes classes:

• 0 a 5% - Zonas planas

• 5 a 25% - Zonas de declive moderado a acentuado

• Superior a 25% - Zonas de declive muito acentuado

Da análise da carta de declives elaborada, constata-se que estamos na presença de

uma zona de relevo dinâmico, com dominância clara de áreas com declive entre os 5 e

os 25% e inferior a 5%, tendo os declives superiores a 25% expressão menos

significativa. Estas áreas de maior declive localizam-se fundamentalmente ao longo da

formação orográfica da Serra das Talhadas e a poente desta, bem como nas encostas

marginais de elementos hidrográficos de maior expressividade a norte da área de

estudo. Também as encostas marginais da ribeira do Açafal apresentam declives

superiores a 25%.

É possível observar uma clara transição entre as zonas de relevo mais acidentado e

com paisagem mais diversificada, para o território mais plano, com ocupação humana

pouco densa e onde as atividades económicas diversificadas têm vindo a transformar
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a paisagem quase que exclusivamente. Estas zonas, de declives mais suaves

compreendidos entre os 0 e os 5%, localizam-se maioritariamente nas zonas de festo

que separam o vale da ribeira do Açafal e o vale da ribeira do Lucriz e ainda em

pequenos planaltos a sudeste da área de estudo.

Com a manifestação de uma paisagem ainda que escassamente humanizada, com

poucos aglomerados distanciados entre si, é de assinalar a presença da estrada

nacional EN241 e da Estrada Regional ER18, situadas respetivamente a este e a sul

da área de estudo. A CELTEJO encontra-se ainda delimitada a norte pela Linha de

caminho-de-ferro da Beira Baixa.

Floristicamente, a paisagem descobre-se pobre, ocupada maioritariamente por

monoculturas florestais, compostas por associações de espécies de pinheiro-bravo

(Pinus pinaster) e eucalipto (Eucalyptus globulus), que cobrem indiferentemente

encostas e cabeços. No entanto, são de destacar e valorizar a existência de montados

de sobro (Quercus suber) e azinho (Quercus ilex) pontuais, assim como de olivais, na

proximidade da área de influência do projeto (a nordeste e nascente). Estas espécies

arbóreas nativas estão naturalmente adaptadas aos solos quartzíticos da região.

Apesar de alguma monotonia de algum do coberto vegetal, a paisagem não deixa de

surpreender, pelas vistas que se alcançam de pontos mais relevantes, onde se

destacam a Serra das Talhadas e os vales bem marcados do território.

No Desenho Pg07 (Anexo I – Paisagem, Dossier Anexos) apresentam-se, algumas

imagens do levantamento fotográfico, onde é possível observar as principais vistas a

partir da área de projeto e para a área de influência visual.

1.8.3 Unidades de Paisagem

Para a definição das unidades de paisagem na área em análise, Desenho Pg03

(Anexo I – Paisagem, Dossier Anexos), foi fundamental ter em consideração o

conceito de paisagem e de unidades de paisagem. Neste contexto, entendemos que

unidades de paisagem correspondem a parcelas do território que abraçam

características biofísicas, socioeconómicas e culturais semelhantes, entre outras.

Sustentados também por bibliografia da área em questão, podemos considerar ainda

que unidade de paisagem é "uma área que pode ser cartografada, relativamente
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homogénea em termos de clima, solo, fisiografia e potencial biológico, cujos limites

são determinados por alterações em uma ou mais dessas características" (Naveh e

Lieberman, 1994).

A delimitação das unidades de paisagem, que teve como apoio o trabalho de campo, o

levantamento fotográfico e respetivas cartas de ordenamento, foi especialmente

suportada pela fisiografia do terreno, pela perceção dos usos do solo predominantes,

valores patrimoniais e culturais, e hidrografia. A definição destas constituiu assim um

apoio à orientação de estratégias e instrumentos de ordenamento para avaliar a

qualidade visual da paisagem, a capacidade de absorção visual e respetiva

sensibilidade visual.

Caracterização das unidades de paisagem

01. Unidade de paisagem: Serra de Rodão e Áreas Florestais

Traduz-se na unidade de paisagem de maiores dimensões, sendo a orografia o

principal parâmetro considerado na sua delimitação, uma das componentes mais

caracterizadoras da paisagem de Vila Velha de Ródão.

Esta unidade é representada maioritariamente pela Serra de Rodão, que respeita a

orientação noroeste-sudeste, segundo uma orografia prolongada e bem prenunciada.

Define uma topografia que varia entre os 569 metros de cota máxima e os 104 metros

de cota mínima, sendo que a maioria das cotas apresentadas encontra-se acima dos

230 metros, acabando por definir uma crista quartzítica sobre a cidade.

Esta característica topográfica permite vistas panorâmicas para a área de Projeto,

para o vale do Enxarrique e para o centro da cidade, sob o alçado de uma ocupação

maioritariamente florestal (monoculturas de Pinus pinaster e Eucalyptus globulus) e de

produção (de madeira, entre outros produtos).

Localizado a sul da unidade observamos património classificado e sítios com interesse

patrimonial, tais como o Castelo de Rodão e a Capela de Nossa Senhora do Castelo,

assim como o Miradouro das “Portas de Ródão” e Amial e “Ilha” da Fonte das Virtudes,

numa relação de proximidade com o rio Tejo.
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02. Unidade de paisagem: Área Industrial

Esta unidade de paisagem é caracterizada pela sua ocupação industrial e área

propícia a atividades económicas, na qual se encontra inserida a unidade industrial da

CELTEJO.

Topograficamente pouco acidentada, esta área atinge uma cota máxima de 162

metros a norte e uma cota mínima de 88 metros a sul, e é visualmente apreendida por

quase todo a paisagem envolvente.

Engloba igualmente três unidades operativas de planeamento e gestão (UOPG), que

visam a promoção de um planeamento ordenado com vista à instalação de novas

atividades económicas (UOPG1, UOPG2 e UOPG3): Zona Industrial de Vila Velha de

Rodão - Expansão 1, Zona Industrial de Vila Velha de Rodão - Expansão 2 e Zona

Industrial de Vila Velha de Ródão - Expansão 3.

03. Unidade de paisagem: Núcleo Central

Traduz-se na unidade de paisagem de dimensões mais reduzida e juntamente com a

Unidade de Paisagem da Área Industrial, constituem o núcleo da matriz humanizada e

a paisagem mais percetível do território.

A paisagem debruça-se sobre o centro populacional de Vila Velha de Ródão, cujo

carácter é sobretudo residencial e comercial, pontuado por espaços verdes recreativos

e de lazer, e património arqueológico e cultural, sendo de destacar o sítio com

interesse: Recinto de Nossa Senhora da Alagada e Olival Secular.

Topograficamente apresenta uma orografia variável, descobrindo-se vistas

panorâmicas sobre o rio Tejo, com o qual a unidade apresenta uma ligação contígua.

Dada a sua ligação direta com o rio Tejo, esta integra a UOPG 5 – Área de proteção

especial do património do vale do Tejo - Zona Norte, cujo objetivo passa pela

exploração de recursos económicos e valores naturais, assim como pela reabilitação e

valorização de património natural e construído.

04. Unidade de paisagem: Usos Agro-florestais

Esta unidade situa-se a nascente da Unidade de Paisagem da Área Industrial e

apresenta um padrão de ocupação do solo desfragmentado.
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A paisagem exibe uma ocupação mista – agrícola e florestal -, com um uso

predominante de agrossilvo-pastoril e instalação de povoamentos florestais de

sobreiro e de azinheira, assim como surgem pontuados alguns olivais e vinhas.

A orografia do território apresenta pouca oscilação e definição topográfica, sendo

banhada por afluentes do Ribeiro de Lucriz e Ribeira de Açafal.

A sul da área do Projeto, é possível de observar algum património arqueológico.

05. Unidade de paisagem: Vales Agrícolas

A paisagem revela maioritariamente uma ocupação agrícola, com a exceção de uma

parcela de terreno localizada a sul, que agrega espaços classificados segundo o PDM

como “naturais, de uso dominante de proteção, onde ocorrem valores naturais e

paisagísticos com importância relevante do ponto de vista da conservação da

natureza”. (Plano Diretor Municipal, Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, 2015)

Topograficamente é uma unidade plana, que abraça uma rede hidrográfica

diversificada constituída pelo Vale da Ribeira de Enxarrique, Vale da Ribeira de Açafal

e Vale do Ribeiro de Lucriz, assim como a Ribeira do Coxerro.

A extensão do território associada ao rio Tejo, localizada a sul, apresenta vistas

panorâmicas que se alimentam da paisagem ripícola – floristicamente rica e de grande

impacte paisagístico.

Culturalmente, a Unidade de Paisagem de Vales Agrícolas acolhe diversos elementos

patrimoniais arqueológicos, sendo de salientar o sítio de interesse arquitetónico

“Monte do Famaco” a sul, na proximidade do núcleo populacional.

1.8.4 Avaliação da Paisagem

Após a caracterização da área de estudo e a definição das unidades de paisagem,

com base em todos os critérios anteriormente referidos, foi essencial desenvolver três

cartas de diagnóstico que estabelecem os princípios necessários para uma apropriada

avaliação da paisagem, onde se pretendeu promover a máxima objetividade.
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São elas as cartas de qualidade visual da paisagem, capacidade de absorção visual e

sensibilidade visual da paisagem, conforme Desenho Pg04, Desenho Pg05 e Desenho

Pg06 respetivamente, apresentados no dossier Anexos, Anexo I no item Paisagem.

Sendo a paisagem o resultado da interação entre os processos naturais e antrópicos,

é da maior relevância que a sua análise e caracterização sirvam de suporte para a sua

avaliação, que é naturalmente determinada por esses dois processos e pelo equilíbrio

e coerência que decorre da sua interação.

Do anteriormente referido, torna-se claro que a paisagem é dinâmica, não se

mantendo inalterável, nem face às ações que o homem efetua sobre o território, que

ocorrem numa escala temporal relativamente rápida, nem face às interações

progressivas das suas componentes naturais, que apresentam alterações numa

escala temporal muitíssimo mais lenta.

Qualidade Visual da Paisagem

Neste contexto, percecionamos a qualidade visual da paisagem como um recurso

natural e cultural essencial, suscetível a transformações de natureza antrópica e, por

isso, torna-se essencial analisar, quantificar e incluir este parâmetro em estudos de

impacte ambiental, para agrupar com os restantes recursos biofísicos.

Importa esclarecer que a determinação da qualidade visual da paisagem tem um

carácter naturalmente subjetivo. No entanto, os parâmetros que incluímos para a

quantificação do valor cénico da mesma são considerados os mais adequados e

aqueles que apresentam resultados mais exatos e rigorosos, minimizando a

subjetividade inerente a este processo de avaliação.

Neste contexto, entendemos que o valor de uma paisagem se encontra relacionado

com a sua diversidade, ordem, harmonia, valor e equilíbrio ecológicos, sendo tanto

mais elevado quanto maior for: 1) a diversidade e contraste dos seus elementos mais

valiosos, 2) a adequação e o equilíbrio que existir entre o uso do solo e as suas

aptidões e potencialidades, 3) o património cultural e genético, e 4) o número de

oportunidades para usufruir visual e fisicamente dessa paisagem.

Na elaboração da carta de qualidade visual da paisagem Desenho Pg04 (Anexo I –

Paisagem, Dossier Anexos) recorreu-se à informação constante dos instrumentos de
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análise anteriormente mencionados. Neste caso, foi essencial sobrepor os seguintes

elementos:

• Topografia;
• Uso do Solo;
• Rede hidrográfica;
• Património.

Para além dos aspetos de caráter biofísico, antrópico e cultural, analisou-se ainda a

paisagem através da componente visual, estudada aquando do levantamento de

campo.

A Tabela Pg01 expressa a valoração atribuída aos parâmetros analisados na

elaboração da carta de qualidade visual da paisagem, numa escala de 1 a 3.

Tabela Pg01 – Matriz de ponderação para avaliação da qualidade visual da paisagem.

Parâmetro analisado Valor da Qualidade Visual

Baixo Médio Elevado

Relevo

Plano (menor que 5%) 1

Moderado a inclinado (5 a 25%) 2

Muito inclinado (superior a 25%) 3

Uso do Solo

Atividades industriais e económicas 1

Área residencial e social 1

Áreas agrícolas de produção 2

Áreas agrícolas complementares 1

Áreas agrossilvo-pastoril multifuncional 3

Áreas agro-florestais de produção 2

Áreas naturais de conservação e proteção 3

Área florestal de produção 1

Espaços verdes de proteção e enquadramento 2

Áreas verdes de recreio e lazer 1

Sistema hídrico 3

Aspetos geomorfológicos 3

Valores culturais e patrimoniais 3

Sítios com interesse 2
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Da justaposição e cruzamento de todos os parâmetros relativos mais abrangentes ou

pontuais, previamente listados, resulta uma avaliação final da qualidade visual

absoluta da paisagem.

A carta de qualidade visual da paisagem decorre do cruzamento dos valores

constantes na Tabela Pg01 previamente apresentada e da agregação desses

resultados em três classes, de acordo com os escalões apresentados na Tabela Pg02.

Tabela Pg02 – Classes definidas para a qualidade visual da paisagem.

Ponderação Qualidade Visual da Paisagem

Menor ou igual a 4 Baixa

5-9 Média

Superior a 9 Elevada

No que ao relevo diz respeito, é usualmente aceite em estudos de paisagem que o

território com qualidade visual mais elevada é composto por uma morfologia mais

dinâmica e expressiva, enquanto as paisagens de menor qualidade visual

correspondem a zonas morfologicamente mais planas ou de maior homogeneidade

topográfica. Nesse sentido assumem especial importância a Serra de Rodão e

restantes cumeadas, fisiograficamente bem definidas e que em muitas situações,

associadas a altitudes elevadas, conferem a esta paisagem um caráter monumental,

bem como as encostas dos principais afluentes do rio Tejo. Também pela reduzida

presença e pelo contraste com o acidentado das encostas, revestem-se de grande

importância, as zonas de relevo mais plano que ocupam os vales das principais linhas

de água, das quais se destaca a ribeira do Açafal.

No que se refere ao uso do solo considerou-se que as áreas com qualidade visual de

valor mais elevado, correspondem áreas com valores naturais e paisagísticos de

importância relevante do ponto de vista da conservação da natureza, seguidos de

áreas agro-florestais, nomeadamente montados de sobro, azinho e ainda olivais, pela

elevada diversidade, valor paisagístico e cultural. O território ao qual se atribuiu um

menor valor de qualidade visual está naturalmente ocupado por áreas sociais,

industriais e económicas, com um mosaico nitidamente humanizado, com reduzida

diversidade paisagística e que se apresentam como evidentes intrusões visuais na

paisagem. Também os povoamentos florestais de produção foram considerados
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menos relevantes nesta qualificação, pois manifestam-se através de uma limitada

variedade cromática, de texturas e de espécies.

Os restantes parâmetros são elementos pontuais que concorrem, de forma isolada ou

em conjunto, para o acréscimo ou diminuição do valor intrínseco da paisagem. São

eles o:

• Sistema hídrico;

• Aspetos geomorfológicos;

• Valores culturais e patrimoniais;

• Sítios com interesse.

A todos os elementos supracitados foi atribuído um valor dependente da sua presença

ou ausência na paisagem. Entendeu-se que a sua presença deve ser naturalmente

valorizada e por isso a atribuição de um valor positivo e elevado para tal. No entanto, é

de notar que a sua ausência, que está naturalmente associada a uma diversidade de

fatores naturais e culturais inerentes ao território, não altera o valor de qualidade visual

da paisagem.

O valor de uma paisagem é também mais elevado se, sem se correr o risco de

degradação através de sobrecarga de uso, poder ser usufruída por um número mais

elevado de observadores. Assim, a maior ou menor facilidade de visualização da

paisagem encontra-se sempre dependente de aspetos de ordem antrópica, dado que

está sempre relacionada com a presença humana, quer através de uma mais direta

acessibilidade quer com a existência de povoações.

Os critérios utilizados foram aplicados ao território em estudo tendo como referência

as unidades de paisagem:

01. Unidade de paisagem: Serra de Rodão e Áreas Florestais

Este complexo montanhoso, formado pela Serra de Rodão e as restantes áreas

florestais, apresentam uma forte expressão fisiográfica que proporcionam pontos de

vista panorâmicos e o estabelecimento de reciprocidade visual entre os diversos

espaços que compõem a unidade, que constituem, em certos casos, um fator de

valorização visual pelo seu elevado interesse paisagístico. Os valores naturais do
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coberto vegetal associado à geomorfologia rochosa da serra contribuem para uma

qualidade visual de excecional expressão no horizonte envolvente.

02. Unidade de paisagem: Área Industrial

Trata-se de uma zona aplanada com fraca definição fisiográfica, devido à reduzida

diferenciação altimétrica, onde as relações visuais com a paisagem envolvente são de

elevada frequência.

Neste sentido destaca-se, como elemento dissonante, a fábrica de celulose e as suas

infraestruturas que são facilmente percetíveis pelos observadores, a grande alcance.

Em síntese, as características morfológicas e de ocupação desta unidade são os

principais fatores responsáveis pela sua fraca qualidade visual.

03. Unidade de paisagem: Núcleo Central

Caracterizado pelo predomínio de um tecido social de carácter rural, o centro de Vila

Velha de Ródão desenvolveu um sistema de ocupação urbana que teve por origem a

história da cidade, como ponto fronteiriço entre a Beira Baixa e o Alentejo. Trata-se de

uma zona fisiograficamente mais dinâmica que a anterior unidade e as relações visuais

com a paisagem envolvente são de elevada frequência.

Considera-se que esta apresenta duas vertentes visuais de características divergentes:

a norte e nordeste, a elevada amplitude visual constitui um aspeto negativo, em virtude

do mosaico social com baixa qualidade estética e da fábrica da CELTEJO, que é

claramente um elemento dissonante; a sul, a amplitude visual média da unidade revela-

se como um aspeto positivo, onde o mosaico mais rural e natural, onde se destaca a

paisagem ribeirinha e o rio Tejo apresenta elevada qualidade visual.

04. Unidade de paisagem: Usos Agro-florestais

Nesta unidade, a fisiografia permite a existência de situações de isolamento visual em

simultâneo, que coincidem com as zonas de baixa encosta, com horizontes visuais

próximos (estabelecidos pelas zonas de altitude envolvente) e com outras visões

longínquas, que corresponde às zonas de encostas altas e aos festos, determinada

pela diferença dos patamares hipsométricos. Para além disso, a paisagem é composta

essencialmente por povoamentos florestais de sobreiro, azinheira e ainda alguns olivais
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e vinhas, traduzindo-se em ambientes diversificados e ricos que contribuem para uma

qualidade visual média.

05. Unidade de paisagem: Vales Agrícolas

Esta unidade corresponde a uma vasta superfície de aplanação aliada ao uso agrícola

que constitui a matriz principal da paisagem. A dinâmica morfológica nesta unidade,

juntamente com os seus usos contribui para uma qualidade visual de baixo valor. No

entanto, os elementos naturais de elevado valor cénico e paisagísticos representados

pelos principais afluentes do rio Tejo e pelas áreas naturais de conservação e proteção

da natureza, contribuem para o aumento da qualidade visual da unidade.

Capacidade de Absorção Visual

A capacidade de absorção visual é um processo analítico que identifica a

suscetibilidade da paisagem a uma alteração visual. Neste estudo, essa capacidade

foi utilizada para determinar a magnitude em que o projeto proposto pode interferir

com a paisagem, mediante o relacionamento de fatores físicos, fatores percetuais

altamente alteráveis, fatores da qualidade visual existente e os fatores derivados da

atividade proposta (escala, configuração, duração, frequência, entre outros). Os

instrumentos considerados mais relevantes para determinar a capacidade de absorção

visual foram:

• A morfologia;

• O uso de solo e vegetação;

• Acessibilidade visual.

A morfologia do território deve ser percecionada como uma característica essencial

para o desenvolvimento da carta de capacidade de absorção visual. A dinâmica

morfológica do solo, a ocorrência de fenómenos geomorfológicos visualmente

significativos e ainda a presença de afloramentos rochosos são elementos que

contribuem para uma maior diversidade paisagística e, por isso, apresentam maior

capacidade de absorção visual. Neste caso em concreto, importa também referir que o

maior ou menor declive da encosta é essencial para determinar o ângulo de visão do

observador – assim, quanto maior a percentagem de inclinação de uma determinada
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vertente mais visível esta se torna e, por isso, menor é a sua capacidade de absorção

visual.

Também a matriz de ocupação do solo assume especial importância no que à

capacidade de absorção visual diz respeito. A presença de coberto vegetal é um

critério decisivo nesta avaliação e depende naturalmente da sua dimensão,

distribuição, densidade e diversidade de estratos – árvores, arbustos, herbáceas – e

espécies.

Neste parâmetro, a maior capacidade de absorção visual está associada a uma palete

vegetal mais diversa em cor, forma e textura, de maior dimensão, composta por

múltiplos estratos, pois torna-se capaz de integrar de forma evidente os elementos que

adulteram ou distorcem a paisagem e a perceção visual.

A acessibilidade visual corresponde à maior ou menor facilidade com que uma

paisagem é apreendida e está diretamente relacionada com a acessibilidade e

distribuição do povoamento, o tipo de relevo e de ocupação do solo – fatores que

definem a dimensão e forma das bacias visuais. Considera-se como paisagens com

maior capacidade de absorção visual aquelas que têm menor facilidade de acessos ou

de pontos a partir dos quais seja possível a sua observação, as que contêm bacias

visuais de menor dimensão e também aquelas em que a amplitude e profundidade de

vistas seja menor.

Apresentam também maior capacidade de absorção as zonas que numa bacia visual,

se encontrem a meia encosta ou que possuam elementos que possam desempenhar o

papel de background e atenuem assim o impacte visual de determinada intervenção.

Tendo como referência os critérios anteriormente enunciados, elaborou-se a carta de

capacidade de absorção visual Desenho Pg05 (Anexo I – Paisagem, Dossier Anexos),

onde se delimitaram as áreas com diferentes graus de importância. Esta resultou do

cruzamento dos valores constantes na Tabela Pg03 e da agregação desses resultados

em três classes.

• Baixa;

• Média;

• Elevada.



EDP PRODUÇÃO - BIOELÉCTRICA, SA
Estudo de Impacte Ambiental da Central de Biomassa em Vila Velha do Rodão 4-96
Julho de 2016

A Tabela Pg03 expressa a valoração atribuída aos parâmetros analisados na

elaboração da carta de capacidade de absorção visual.

Tabela Pg03 – Matriz de ponderação para avaliação da capacidade de absorção visual.

Parâmetro analisado Valor da Capacidade de Absorção Visual

Baixo Médio Elevado

Relevo

Plano (menor que 5%) 3

Moderado a inclinado (5 a 25%) 2

Muito inclinado (superior a 25%) 1

Uso do Solo

Áreas urbanas 2

Áreas com vegetação densa 3

Áreas com vegetação dispersa 2

Áreas sem presença de vegetação 1

Visualização Inferior a 500 metros de altitude 1

Da justaposição e cruzamento de todos os parâmetros relativos mais abrangentes ou

pontuais, previamente listados, resulta uma avaliação final da capacidade de absorção

visual da paisagem.

Tabela Pg04 – Classes definidas para a capacidade de absorção visual.

Ponderação Capacidade de Absorção Visual

Menor ou igual a 4 Baixa

5-9 Média

Superior a 9 Elevada

Neste estudo em concreto e considerando a bibliografia da especialidade, definiu-se

apenas um escalão para o parâmetro de visualização porque a leitura dos elementos

que integram a paisagem é nítida, pela qualidade da perceção visual que esta permite,

uma vez que não se observam lugares com mais de 500 metros de altitude.

01. Unidade de paisagem: Serra de Rodão e Áreas Florestais

A forte expressão na paisagem do elemento rochoso da Serra de Rodão contribui para

a sua forte visibilidade a partir de vários pontos nas diversas unidades envolventes,
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apresentando assim uma capacidade de absorção visual baixa na encosta virada a

norte e nordeste. Por outro lado, na restante área florestal, as características

geomorfológicas e a riqueza natural fomentam uma elevada capacidade de absorção

visual, capaz de melhor assimilar o impacte de novas infra-estruturas e volumes

construídos.

02. Unidade de paisagem: Área Industrial

Os usos industriais e a morfologia uniforme, pontuada por elementos vegetais de

maior porte, característicos desta unidade, conferem uma elevada fragilidade visual e,

consequentemente, uma capacidade de absorção visual de grau baixo. No entanto, o

efeito de cortina visual que envolve a área limítrofe da fábrica da CELTEJO minimiza o

alcance visual oriundo das restantes áreas de influência do projeto.

A ocorrência de um número médio de potenciais observadores contribui para uma

elevada visualização, no caso de novas infra-estruturas serem implantadas.

03. Unidade de paisagem: Núcleo Central

A ocorrência de um elevado número de potenciais observadores nesta unidade, tanto

nas áreas residenciais como nos eixos viários existentes pode contribuir para uma

elevada visualização de novas infraestruturas, devido às suas características

orográficas e ainda à carência de elementos minimizadores do impacte resultante do

projeto proposto. Posto isto, estamos perante uma unidade com uma baixa

capacidade de absorção visual.

04. Unidade de paisagem: Usos Agro-florestais

O relevo que se manifesta nesta unidade, com pequenas variações topográficas

confere a esta unidade um elevado alcance visual. Esta característica, associada ao

uso menos denso dos sistemas agrossilvo-pastoris, com pequenos povoamentos

florestais de sobreiro e azinheira, assim como, olivais e vinhas, proporciona uma

frequência visual média e uma capacidade de absorção visual média/baixa.
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05. Unidade de paisagem: Vales Agrícolas

Observa-se que esta unidade revela elevados índices de fragilidade, por se tratar de

um espaço amplo, de exploração agrícola e associado a áreas de proteção e

conservação da natureza. Apresenta também baixos volumes em termos de

ocupação, características estas que resultam numa capacidade de absorção visual

baixa.

Sensibilidade Visual

A sensibilidade visual de uma paisagem é definida como o grau de suscetibilidade que

esta apresenta, relativamente à implementação de atividades humanas, ou a

eventuais alterações de usos do solo. Assim, uma paisagem que apresente um

elevado grau de sensibilidade poderá facilmente sofrer uma redução significativa de

qualidade visual perante a implementação de atividades humanas não compatíveis

com as aptidões naturais do território.

De um modo geral, as paisagens de elevada qualidade apresentam simultaneamente

elevada sensibilidade, ou seja, são facilmente afetadas negativamente por ações de

alteração do uso do solo e dos respetivos sistemas de gestão. Da mesma forma, pode

referir-se que paisagens com baixa capacidade de absorção visual apresentam

elevada sensibilidade, e as ações de valorização paisagística são mais suscetíveis de

gerar impactes visuais significativos.

A avaliação da sensibilidade da paisagem Desenho Pg06 (Anexo I – Paisagem,

Dossier Anexos) foi obtida através da combinação dos indicadores de qualidade visual

da paisagem e de capacidade de absorção visual, de acordo com a matriz

estabelecida na tabela seguinte:
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Tabela Pg05 – Matriz de ponderação para avaliação da sensibilidade visual da paisagem.

Valor da Sensibilidade
Visual

Capacidade de Absorção
Visual

Qualidade Visual da
Paisagem

Baixo

Elevada Baixa

Elevada Média

Média Baixa

Médio

Elevada Elevada

Média Média

Média Elevada

Baixa Baixa

Elevado
Baixa Média

Baixa Elevada

A área do Projeto, situada na Unidade de Paisagem de Áreas Industriais, possui uma

qualidade visual baixa e capacidade de absorção baixa-média. Do ponto de vista da

sensibilidade da paisagem a combinação dos indicadores referidos originam uma

sensibilidade visual da paisagem de grau médio.
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1.9 AR

O estudo de qualidade do ar efetuado pretende avaliar os níveis de NO2, CO, PM10 e

SO2, na envolvente da CELTEJO (local de implantação do Projeto), tendo em conta as

características de funcionamento das unidades industriais atualmente em operação no

domínio em estudo e nas futuras condições de exploração, após a instalação do

Projeto.

Neste sentido, foram realizadas as seguintes tarefas:

• Caraterização das condições meteorológicas na envolvente da área em estudo,

com base num ano de dados meteorológicos horários estimados pelo TAPM

(modelo mesometeorológico), validado face à Normal Climatológica de Castelo

Branco;

• Caraterização topográfica do local com recurso a uma base de dados

internacional;

• Avaliação dos valores de NO2, PM10 e SO2 registados na estação de

monitorização da qualidade do ar de Chamusca para os últimos anos de dados

disponíveis (2010-2014), para aferir um valor de fundo. Para o poluente CO

não foi possível estabelecer um valor de fundo, uma vez que este poluente não

é alvo de medição na estação de qualidade do ar de Chamusca;

• Inventariação das principais fontes emissoras existentes, e relevantes, na zona

de implantação do Projeto;

• Quantificação das emissões de NO2, CO, PM10 e SO2 provenientes das fontes

atualmente existentes no domínio em estudo;

• Modelação da dispersão atmosférica, a nível local, considerando as emissões

inventariadas, para o ano meteorológico estimado (2014), validado face à

Normal Climatológica de Castelo Branco;

• Comparação dos resultados obtidos com os valores limite de qualidade do ar

do Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de Setembro.
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1.9.1 Legislação aplicável

Em Portugal, a avaliação da qualidade do ar está abrangida por instrumentos

legislativos específicos, o Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro, podendo ainda

ser complementada por valores guia (guideline values) da Organização Mundial de

Saúde (OMS).

O Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro, estabelece o regime de avaliação e

gestão da qualidade do ar ambiente. Nesse sentido, o documento tem os seguintes

objetivos:

• Fixar os valores limite e limiares de alerta para a proteção da saúde humana do

dióxido de enxofre, dióxido de azoto, óxidos de azoto, partículas em suspensão

(PM10 e PM2,5), chumbo, benzeno e monóxido de carbono;

• Definir os limiares de informação e alerta para o ozono;

• Estabelecer valores alvo para as concentrações no ar ambiente dos poluentes

arsénio, cádmio, níquel e benzo(a)pireno.

O Decreto-Lei em análise transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva nº

2008/50/CE, de 21 de maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo

na Europa, e a Diretiva nº 2004/107/CE, de 15 de dezembro, relativa ao arsénio, ao

cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar

ambiente.

Na Tabela Qa01 são apresentados os valores limite no ar ambiente para os poluentes

em estudo.
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Tabela Qa01 – Resumo dos valores limite do Decreto-Lei n.º 102/2010 considerados para os
poluentes NO2, CO, PM10 e SO2

PARÂMETRO DESIGNAÇÃO PERÍODO VALOR LIMITE

NO2

Valor limite horário para

proteção da saúde humana
Horário 200 µg.m-3 (1)

Valor limite anual para

proteção da saúde humana
Anual 40 µg.m-3

CO

Valor máximo diário da

média das 8h para proteção

da saúde humana

Horário 10 mg.m-3

PM10

Valor limite diário para

proteção da saúde humana
Diário 50 µg.m-3 (2)

Valor limite anual para

proteção da saúde humana
Anual 40 µg.m-3

SO2

Valor limite horário para

proteção da saúde humana
Horário 350 µg.m-3 (3)

Valor limite diário para

proteção da saúde humana
Diário 125 µg.m-3 (4)

(1) A não exceder mais de 18 horas por ano civil;

(2) A não exceder mais de 35 dias por ano civil;

(3) A não exceder mais de 24 horas por ano civil;

(4) A não exceder mais de 3 dias por ano civil.

1.9.2 Metodologia

Neste item apresenta-se de forma simplificada a metodologia associada à modelação

matemática da qualidade do ar, no Dossier Anexos (Anexo II – Informação de Apoio,

Qualidade do ar) apresenta-se com mais detalhe os princípios e metodologia

associados a este trabalho.
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Domínio de Estudo

O Projeto será instalado no interior do perímetro da CELTEJO, que se encontra

localizada em Vila Velha de Ródão, a cerca de 500 metros a nordeste do centro da

vila.

A área definida para aplicação do modelo (Figura Qa01) foi desenhada tendo em

conta os seguintes critérios:

1. Posicionamento da instalação em zona central do domínio em estudo;

2. Topografia da envolvente;

3. Localização das áreas urbanas.

Figura Qa01 - Enquadramento espacial e topográfico do domínio de estudo.
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A grelha de recetores aplicada ao domínio de estudo foi do tipo retangular uniforme,

com centro na instalação industrial e espaçamento entre recetores de 200 metros.

Para além da grelha de recetores, foram também considerados 4 recetores sensíveis

na envolvente da instalação.

As Tabelas Qa02 e Qa03 apresentam as características do domínio em estudo e as

caraterísticas dos recetores sensíveis, respetivamente. A Figura Qa02 apresenta a

grelha de recetores aplicada para avaliação das concentrações ao nível do solo e a

respetiva localização dos recetores sensíveis considerados no estudo.

Tabela Qa02 – Características do domínio em estudo

PARÂMETROS ESCALA LOCAL

Coordenadas Canto Sudoeste

(UTM Datum WGS84 – Fuso 29)

Este (x) 609 089

Norte (y) 4 386 054

Extensão máxima a Este (metros) 10 000

Extensão máxima a Norte (metros) 10 000

Área (km2) 100

Espaçamento da Malha Cartesiana (metros) 200

Número de Recetores (células) 2 601

Tabela Qa03 – Características dos recetores sensíveis

RECETOR SENSÍVEL
COORDENADAS

(UTM DATUM WGS84 – FUSO 29)

Bombeiros Voluntários de Vila Velha de Ródão (1) (x; y) (613 347; 4 390 857)

Centro de Saúde de Vila Velha de Ródão (2) (x; y) (613 622; 4 390 540)

Estalagem Portas de Ródão (3) (x; y) (614 281; 4 390 020)

Porto do Tejo (4) (x; y) (614 331; 4 390 371)
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Figura Qa02 - Grelha de recetores do domínio de estudo.

Fontes Emissoras

No presente estudo foram consideradas as emissões associadas ao funcionamento

das principais instalações industriais existentes no domínio em estudo, nomeadamente

da CELTEJO e Ródão Power, nas condições atuais de exploração e após a

implantação do Projeto.

Salienta-se que a cerca de 1,3 km a norte do local de implantação do Projeto, existe

ainda a unidade industrial Navigator Tissue Rodão, SA, para fabricação de papel e de

cartão (exceto canelado) e de artigos de papel para uso doméstico e sanitário. No

entanto, as fontes emissoras associadas a esta unidade industrial não foram
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contempladas no estudo de dispersão, devido à indisponibilidade de acesso à

informação necessária para aplicação do modelo matemático, relativa às

características estruturais e de escoamento das respetivas fontes.

Foram ainda consideradas as emissões de tráfego rodoviário das principais vias

existentes no domínio em estudo, nomeadamente da A23, EN241, ER18, EN3, EN18,

EM1373 e da principal via de acesso à unidade industrial.

A influência das restantes fontes emissoras é contemplada pelo valor de fundo,

determinado a partir das medições efetuadas entre 2010-2014, na estação rural de

fundo de Chamusca, localizada a cerca de 77 km a sudoeste do local de implantação

do Projeto. Assim, os valores de fundo a considerar no presente estudo são:

• NO2 = 6,18 µg.m-3

• PM10 = 16,04 µg.m-3

• SO2 = 1,20 µg.m-3

Para o CO, dada a ausência de informação, foi considerada apenas a contribuição das fontes

emissoras consideradas no presente estudo para os valores estimados.

A Figura Qa03 apresenta o enquadramento espacial das fontes emissoras

consideradas no estudo.
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Figura Qa03 – Enquadramento espacial das principais fontes emissoras inseridas no estudo.

- Fontes Fixas

Atualmente a Ródão Power possui uma fonte associada à caldeira de biomassa (FF1)

e a CELTEJO apresenta 4 fontes, associadas ao forno de cal (FF2), ao tanque de

smelt (FF3), à caldeira de recuperação (FF4) e à central de cogeração a gás natural

(FF7). Salienta-se que na CELTEJO existe atualmente uma fonte associada ao

queimador de gases não condensáveis (FF5), que só funciona em situações de avaria

do forno de cal, não sendo, por isso, contemplada no presente estudo.
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A nova central de biomassa irá utilizar a atual caldeira de recuperação da CELTEJO

(FF4), através da conversão dos queimadores, sendo, no entanto, implementada uma

nova caldeira de recuperação na CELTEJO, para recuperação química do licor negro

e produção de vapor.

As emissões inseridas no modelo de dispersão tiveram em consideração o período

real de funcionamento das fontes em avaliação, para uma melhor representatividade

dos dados utilizados, considerando-se um funcionamento contínuo, de acordo com a

informação fornecida pelo proponente.

As emissões provenientes das fontes da Ródão Power e da CELTEJO, na situação

atual, foram estabelecidas com base nas medições efetuadas em 2015, facultadas

pelo proponente.

Tabela Qa04 – Dados estruturais das fontes fixas, fatores de emissão e características do
escoamento

Fonte Designação da fonte
Altura

(m)

Diâmetro

(m)

Temp.

(ºC)

Vel.

(m.s-1)

Emissões (g.s-1)

NO2 CO PM10 SO2

FF1
Caldeira biomassa (produção

de energia)
55,5 1,54 132 12,3 2,54 3,14 0,94 0,03

FF2
Forno de cal (produção de cal

viva)
28,5 0,88 251 9,1 1,59 1,38 0,08 0,01

FF3

Tanque de Smelt

(recuperação química do

smelt)

44,0 1,20 83 5,1 - - 0,57 -

FF4

Caldeira de recuperação

(recuperação química do licor

negro, produção de vapor)

100,0 1,56 150 13,8 5,27 18,45 0,79 2,28

FF7

Central de cogeração

(produção de energia e

vapor)

44,5 1,71 200 9,2 0,57 0,14 0,06 0,06

(1) Valores determinados com base nos VLE definidos na Portaria nº 675/2009 de 23 de junho;
(2) Valores determinados com base nos VLE indicados no BREF;
(3) Valores determinados com base nos VLE estipulados na Licença Ambiental, para a caldeira de recuperação, após
setembro de 2018.
(4) Valores determinados com base nos VLE definidos na Portaria nº 677/2009 de 23 de junho;
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- Tráfego Rodoviário

Foram incluídas as emissões das principais vias de tráfego inseridas no domínio de

simulação, designadamente, os troços da A23, EN241, ER18, EN3, EN18, EM1373 e

da principal via de acesso à unidade industrial.

No Dossier Anexos (ANEXO II – Informação de Apoio, Qualidade do Ar) apresentam-

se as considerações relativas às emissões associadas ao trafego rodoviário utilizadas

neste estudo de qualidade do ar.

A caracterização da qualidade do ar na situação atual foi realizada com base nas

medições dos poluentes em estudo efetuadas nas estações da rede nacional de

medição da qualidade do ar existentes na envolvente mais próxima (Chamusca) e com

recurso à modelação da dispersão atmosférica de poluentes, a nível local, tendo em

consideração as emissões representativas do cenário de referência.

1.9.3 Caracterização da Qualidade do Ar – Dados Estações Qualidade do Ar

No domínio em estudo, a cerca de 77 km a sudoeste do local de implantação do

Projeto, existe uma estação de monitorização da qualidade do ar – Chamusca (Figura

Qa04).

A estação de Chamusca é uma estação rural de fundo que iniciou a sua atividade em

2002 e abrange os poluentes PM2.5, O3, SO2, PM10 e NO2. Assim, apenas foram

analisados os valores de concentração medidos nos últimos 5 anos com dados

disponíveis (2010-2014), dos poluentes NO2, PM10 e SO2. Salienta-se que para o CO,

poluente alvo de avaliação no presente estudo, não foi possível efetuar a

caracterização em termos de concentrações medidas em ar ambiente, uma vez que

este poluente não é medido na estação de Chamusca.
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Figura Qa04 – Enquadramento espacial da estação de qualidade do ar de Chamusca.

A Tabela Qa05 apresenta a comparação dos valores registados na estação rural de

fundo de Chamusca, para os anos de 2010-2014, com o Decreto-Lei nº 102/2010, de

23 de Setembro.
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Tabela Qa05 - Comparação dos valores de NO2, PM10 e SO2 registados na estação de
monitorização de qualidade do ar de Chamusca, para os anos de 2010-2014, com o DL 102/2010, de

23 de Setembro

Ano

Base Horária Base Diária Base Anual

VL

(µg.m-3)

Conc. Medi

(µg.m-3)

Horas
Excedência

VL

(µg.m-3)

Conc. Med

(µg.m-3)

Dias
Excedência

VL

(µg.m-3)

Conc. Medi

(µg.m-3)

NO2

2010

200 (1)

46,9 0

-

- -

40

6,9

2011 34,6 0 - - 6,4

2012 39,1 0 - - 5,8

2013 34,2 0 - - 6,3

2014 28,0 0 - - 5,5

PM10

2010 - -

50 (2)

92,3 3

40

16,6

2011 - - 55,6 3 17,3

2012 - - 56,1 1 15,4

2013 - - 56,4 1 15,9

2014 - - 53,0 3 15,0

SO2

2010

350 (3)

185,8 0

125 (4)

16,1 0

20

1,4

2011 46,3 0 10,7 0 1,4

2012 105,9 0 18,9 0 0,9

2013 298,8 0 26,1 0 1,1

2014 22,6 0 4,9 0 1,2

(1) A não exceder mais de 18 horas em cada ano civil;
(2) A não exceder mais de 35 dias em cada ano civil;
(3) A não exceder mais de 24 horas em cada ano civil;
(4) A não exceder mais de 3 dias em cada ano civil.

Os valores médios horários e médios anuais de NO2 medidos na estação de

Chamusca, durante o período de 2010-2014, foram inferiores aos respetivos valores
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limite, verificando-se assim o cumprimento do estipulado no Decreto-Lei nº 102/2010,

para proteção da saúde humana.

As concentrações máximas diárias registadas de PM10, entre 2010 e 2014, foram

superiores ao valor limite (50 µg.m-3). No entanto, o número de excedências registado

não ultrapassou o valor permitido (35 dias em cada ano civil), verificando-se desta

forma o cumprimento da legislação vigente. Em termos das médias anuais verificou-se

o cumprimento do valor limite (40 µg.m-3) estipulado na legislação para proteção da

saúde humana, nos 5 anos de medições.

Os valores médios horários, diários e médios anuais de SO2 medidos na estação de

Chamusca, durante o período de 2010-2014, foram inferiores aos respetivos valores

limite, verificando-se assim o cumprimento do estipulado no Decreto-Lei nº 102/2010,

para proteção da saúde humana.

1.9.4 Caracterização da Qualidade do Ar – Modelação da dispersão de
poluentes Atmosféricos

Os resultados apresentados incluem, para os poluentes NO2, PM10 e SO2 os

respetivos valores de fundo. Para o CO não foi possível estabelecer um valor de

fundo, uma vez que este poluente não é medido na estação rural de fundo de

Chamusca.

- Dióxido de Azoto

As Figuras Qa05 e Qa06 apresentam os mapas de distribuição de valores máximos

das médias horárias e médios anuais de NO2, respetivamente. A escala de

concentrações aplicada abrange o valor limite horário e anual estipulado no Decreto-

Lei nº 102/2010 para este poluente, 200 µg.m-3 e 40 µg.m-3, respetivamente. Os

valores apresentados incluem o valor de fundo de 6,18 µg.m-3.
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Figura Qa05 – Campo estimado das concentrações máximas das médias horárias de NO2 (g.m-3)

verificadas no domínio em análise (situação atual).
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Figura Qa06 – Campo estimado das concentrações médias anuais de NO2 (g.m-3) verificadas no

domínio em análise (situação atual).

O mapa de distribuição das concentrações máximas horárias e médias anuais de NO2,

mostra que no domínio em estudo, nas condições atuais de funcionamento das fontes

consideradas no presente cenário, não são registadas concentrações horárias e

anuais acima do valor limite, 200 µg.m-3 e 40 µg.m-3, respetivamente.

Os valores diários e anuais mais elevados foram verificados no interior e vizinhança

próxima da CELTEJO e nas vias de tráfego rodoviário existentes no domínio,
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evidenciando-se, no entanto, a contribuição da A23 para os níveis de concentração

médios anuais obtidos

A Tabela Qa06 resume os valores máximos estimados para o NO2 na situação atual e

estabelece a sua comparação com os respetivos valores limite legislados.

Tabela Qa06 – Resumo dos valores estimados de NO2 e comparação com os respetivos valores
limite legislados no Decreto-Lei nº 102/2010

PERÍODO
VL

(g.m-3)

VE

(g.m-3) Exc.
Permitidas

Área do domínio (km2) com
excedências em n.º superior ao

permitido

Sem F2 (1) Com F2 (2) Sem F2 (1) Com F2 (2)

Horário 200 101,76
53,97

197,34
18 0

0

0

Anual 40 9,03
7,61

11,88
- 0

0

0

Legenda VE – Valor Máximo Obtido na Simulação VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições
reais
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores
estimados

Na situação atual, verificou-se o cumprimento legal do valor limite horário de NO2 em

todo o domínio (sem e com aplicação do fator F2).

Os valores anuais deste poluente são reduzidos, não se verificando a ultrapassagem

do valor limite em nenhum dos recetores do domínio.

A Tabela Qa07 resume os valores máximos estimados para o NO2, registados nos 4

recetores sensíveis considerados no estudo, na situação atual.
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Tabela Qa07 – Resumo dos valores estimados de NO2, para os recetores sensíveis, e comparação
com os respetivos valores limite legislados

Local Período
VL

(g.m-3)

VE

(g.m-3) Exc.
Permitidas

Área do domínio
(km2) com

excedências em
n.º superior ao

permitido

Número de
horas em

excedência

Sem
F2 (1)

Com
F2 (2)

Sem
F2 (1)

Com
F2 (2)

Sem
F2 (1)

Com
F2 (2)

Bombeiros

Voluntários de Vila

Velha de Ródão

(1)

Horário 200 52,30
29,24

98,42
18 0

0

0
0

0

0

Anual 40 6,96
6,57

7,74
- 0

0

0
0

0

0

Centro de Saúde

de Vila Velha de

Ródão

(2)

Horário 200 93,70
49,94

181,23
18 0

0

0
0

0

0

Anual 40 8,00
7,09

9,83
- 0

0

0
0

0

0

Estalagem Portas

de Ródão

(3)

Horário 200 33,19
19,68

60,20
18 0

0

0
0

0

0

Anual 40 6,92
6,55

7,66
- 0

0

0
0

0

0

Porto do Tejo

(4)

Horário 200 30,51
18,35

54,84
18 0

0

0
0

0

0

Anual 40 7,39
6,78

8,60
- 0

0

0
0

0

0

Legenda VE – Valor Máximo Obtido na Simulação VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições
reais
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores
estimados
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Os valores máximos horários e anuais de NO2 estimados para os quatro recetores

sensíveis existentes na envolvente da CELTEJO são inferiores aos respetivos valores

limite para proteção da saúde humana.

- Monóxido de Carbono

A Figura Qa07 apresenta o mapa de distribuição de valores máximos das médias

octohorárias de CO. A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite

estipulado no Decreto-Lei nº 102/2010 para este poluente, 10 000 µg.m-3.

Figura Qa07 – Campo estimado das concentrações máximas das médias octohorárias de CO

(g.m-3) verificadas no domínio em análise (situação atual).
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O mapa de distribuição das concentrações máximas octohorárias de CO mostra que

os valores estimados, em todo o domínio, são muito reduzidos quando comparados

com o valor limite.

Os valores mais elevados, mas bastante inferiores ao valor limite legislado, são

registados a cerca de 900 metros a sudoeste da CELTEJO.

A Tabela Qa08 resume os valores máximos estimados para o CO na situação atual e

estabelece a sua comparação com o valor limite legislado.

Tabela Qa08 – Resumo dos valores estimados de CO e comparação com o valor limite legislado no
Decreto-Lei nº 102/2010

PERÍODO
VL

(µg.m-3)

VE

(mg.m-3)

Área do domínio (km2) com excedências
em n.º superior ao permitido

Sem F2 (1) Com F2 (2) Sem F2 (1) Com F2 (2)

Octohorário 10 000 436,34
218,17

872,69
0

0

0

Legenda VE – Valor Máximo Obtido na Simulação VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições
reais
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores
estimados

Os níveis máximos octohorários de CO estimados na situação atual são muito

inferiores ao valor limite, sem e com aplicação do fator F2 aos valores estimados.

A Tabela Qa09 resume os valores máximos estimados para o CO, registados nos 4

recetores sensíveis considerados no estudo, na situação atual.
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Tabela Qa09 – Resumo dos valores estimados de CO, para os recetores sensíveis, e comparação
com os respetivos valores limite legislados

Local Período
VL

(g.m-3)

VE

(g.m-3)

Área do
domínio (km2)

com
excedências

em n.º superior
ao permitido

Número de
horas em

excedência

Sem

F2 (1)

Com

F2 (2)

Sem

F2 (1)

Com

F2 (2)

Sem

F2 (1)

Com

F2 (2)

Bombeiros Voluntários

de Vila Velha de Ródão

(1)

Octohorário 10 000

28,54
14,27

57,08
0

0

0
0

0

0

Centro de Saúde de

Vila Velha de Ródão

(2)

44,09
22,04

88,17
0

0

0
0

0

0

Estalagem Portas de

Ródão

(3)

19,38
9,69

38,76
0

0

0
0

0

0

Porto do Tejo

(4)
22,01

11,00

44,01
0

0

0
0

0

0

Legenda VE – Valor Máximo Obtido na Simulação VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições
reais
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores
estimados

Os valores máximos octohorários de CO estimados para os quatro recetores sensíveis

existentes na envolvente da CELTEJO são inferiores ao valor limite legislado para

proteção da saúde humana.



EDP PRODUÇÃO - BIOELÉCTRICA, SA
Estudo de Impacte Ambiental da Central de Biomassa em Vila Velha do Rodão 4-120
Julho de 2016

- Partículas em Suspensão PM10

A Figura Qa08 e a Figura Qa09 apresentam os mapas de distribuição de valores

máximos das médias diárias e médias anuais de PM10, respetivamente.

A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite diário e anual estipulado no

Decreto-Lei nº 102/2010 para este poluente, 50 µg.m-3 e 40 µg.m-3, respetivamente.

Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 16,04 µg.m-3.

Figura Qa08 - Campo estimado das concentrações máximas das médias diárias de PM10 (g.m-3)

verificadas no domínio em análise (situação atual).
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Figura Qa09 – Campo estimado das concentrações médias anuais de PM10 (g.m-3) verificadas no

domínio em análise (situação atual).

O mapa de distribuição das concentrações máximas diárias de PM10 mostra que a

envolvente próxima da CELTEJO, num raio máximo de 900 metros, é atingida por

concentrações máximas, na gama dos 22 aos 24 µg.m-3, verificando-se assim que em

todo o domínio de estudo os valores estimados são reduzidos e inferiores ao valor

limite;

Os valores médios anuais, representados na Figura Qa09, mostram que os valores

mais elevados ocorrem no interior e envolvente próxima da CELTEJO e ao logo das
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vias de tráfego consideradas no estudo, não sendo no entanto ultrapassado o

respetivo valor limite.

A Tabela Qa10 resume os valores máximos estimados para as PM10 na situação atual

e estabelece a sua comparação com os respetivos valores limite legislados.

Tabela Qa10 – Resumo dos valores estimados de PM10 e comparação com os respetivos valores
limite legislados no Decreto-Lei n.º 102/2010

PERÍODO
VL

(g.m-3)

VE (g.m-3)
Exc.

Permitidas

Área do domínio (km2) com
excedências em n.º superior ao

permitido

Sem F2 (1) Com F2 (2) Sem F2 (1) Com F2 (2)

Diário 50 24,34
20,19

32,65
35 0

0

0

Anual 40 16,58
16,31

17,12
- 0

0

0

Legenda VE – Valor Máximo Obtido na Simulação VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições
reais
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores
estimados

Os valores máximos diários de PM10 estimados não ultrapassam o valor limite, sem e

com aplicação do fator F2 aos resultados;

Em termos anuais e, tendo por base o cenário de emissões totais do domínio, verifica-

se o cumprimento do valor limite, sem e com aplicação do fator F2 aos resultados. Os

valores anuais estimados são muito reduzidos e próximos do valor de fundo definido

para este poluente.

A Tabela Qa11 resume os valores máximos estimados para as PM10, registados nos

4 recetores sensíveis considerados no estudo.
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Tabela Qa11 – Resumo dos valores estimados de PM10, para os recetores sensíveis, e
comparação com os respetivos valores limite legislados

Local Período
VL

(g.m-3)

VE (g.m-3)
Exc.

Permitidas

Área do domínio
(km2) com

excedências em
n.º superior ao

permitido

Número de
horas em

excedência

Sem
F2 (1)

Com
F2 (2)

Sem
F2 (1)

Com
F2 (2)

Sem
F2 (1)

Com F2
(2)

Bombeiros

Voluntários

de Vila Velha

de Ródão

(1)

Diário 50 19,78
17,91

23,53
35 0

0

0
0

0

0

Anual 40 16,24
16,14

16,44
- 0

0

0
0

0

0

Centro de

Saúde de

Vila Velha de

Ródão

(2)

Diário 50 21,55
18,80

27,06
35 0

0

0
0

0

0

Anual 40 16,53
16,28

17,02
- 0

0

0
0

0

0

Estalagem

Portas de

Ródão

(3)

Diário 50 17,79
16,91

19,53
35 0

0

0
0

0

0

Anual 40 16,23
16,13

16,41
- 0

0

0
0

0

0

Porto do Tejo

(4)

Diário 50 18,38
17,21

20,73
35 0

0

0
0

0

0

Anual 40 16,30
16,17

16,56
- 0

0

0
0

0

0

Legenda VE – Valor Máximo Obtido na Simulação VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições
reais
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores
estimados
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Os valores máximos diários e anuais de PM10 estimados para os quatro recetores

sensíveis existentes na envolvente da CELTEJO são inferiores aos respetivos valores

limite para proteção da saúde humana.

- Dióxido de Enxofre

As Figuras Qa10 e Qa11 mostram os mapas de distribuição de valores máximos das

médias horárias e diárias de SO2, respetivamente. O mapa de distribuição não é

apresentado para os valores anuais de SO2, porque estes são avaliados apenas para

a proteção dos ecossistemas, devendo restringir-se a recetores afastados pelo menos

5 km de zonas urbanizadas (não aglomerações), indústrias ou vias de tráfego com

mais de 50 000 veículos por dia. Logo, o domínio de estudo não apresenta recetores

adequados à avaliação do impacte nos ecossistemas pelos valores de SO2 anual.

A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite horário, diário e anual

estipulado no Decreto-Lei nº102/2010 para este poluente, 350 µg.m-3 e 125 µg.m-3

respetivamente. Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 1,20 µg.m-3.
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Figura Qa10 – Campo estimado das concentrações máximas das médias horárias de SO2 (g.m-3)

verificadas no domínio em análise (situação atual).
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Figura Qa11 – Campo estimado das concentrações máximas das médias diárias de SO2 (g.m-3)

verificadas no domínio em análise (situação atual).

O mapa de distribuição das concentrações máximas horárias e diárias de SO2

mostram que os valores mais elevados para este poluente são registados na

vizinhança próxima da unidade industrial, a cerca de 950 metros a sudoeste, atingindo

gamas de concentração bastante inferiores aos respetivos valores limite.

A Tabela Qa12 resume os valores máximos estimados para o SO2 na situação atual e

estabelece a sua comparação com os respetivos valores limite legislados.
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Tabela Qa12 – Resumo dos valores estimados de SO2 e comparação com os respetivos valores
limite legislado

Período
VL

(g.m-3)

VE (g.m-3) Exc.
Permitidas

Área do domínio (km2) com
excedências em n.º superior

ao permitido

Sem F2 (1) Com F2 (2) Sem F2 (1) Com F2 (2)

Horário 350 91,91
46,56

182,63
24 0

0

0

Diário 125 22,47
11,84

43,75
3 0

0

0

Legenda: VE – Valor Máximo Obtido na Simulação VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições
reais
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores
estimados

Para os dois períodos de integração (horário e diário), não se verificam ultrapassagens

aos valores limite legislados, sem e com aplicação do fator F2 aos resultados

estimados.

A Tabela Qa13 resume os valores máximos estimados para o SO2, registados nos 4

recetores sensíveis considerados no estudo, na situação atual.
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Tabela Qa13 – Resumo dos valores estimados de SO2, para os recetores sensíveis, e comparação
com os respetivos valores limite legislados

Local Período
VL

(g.m-3)

VE (g.m-3)
Exc.

Permitidas

Área do domínio
(km2) com

excedências em
n.º superior ao

permitido

Número de
horas em

excedência

Sem
F2 (1)

Com
F2 (2)

Sem
F2 (1)

Com
F2 (2)

Sem
F2 (1)

Com
F2 (2)

Bombeiros

Voluntários

de Vila Velha

de Ródão

(1)

Horário 350 8,80
5,00

16,40
24 0

0

0
0

0

0

Diário 125 2,32
1,76

3,44
3 0

0

0
0

0

0

Centro de

Saúde de

Vila Velha de

Ródão

(2)

Horário 350 5,78
3,49

10,35
24 0

0

0
0

0

0

Diário 125 2,33
1,76

3,45
3 0

0

0
0

0

0

Estalagem

Portas de

Ródão

(3)

Horário 350 6,60
3,90

11,99
24 0

0

0
0

0

0

Diário 125 1,94
1,57

2,69
3 0

0

0
0

0

0

Porto do Tejo

(4)

Horário 350 6,34
3,77

11,48
24 0

0

0
0

0

0

Diário 125 2,25
1,73

3,31
3 0

0

0
0

0

0

Legenda VE – Valor Máximo Obtido na Simulação VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições
reais
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores
estimados
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Os valores máximos horários e diários de SO2 estimados para os quatro recetores

sensíveis existentes na envolvente da CELTEJO são inferiores aos respetivos valores

limite para proteção da saúde humana.
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1.10 RUÍDO

A análise do ruído tem como objetivo caracterizar o ambiente sonoro atualmente

verificado na envolvente próxima do local previsto para a implantação do Projeto.

1.10.1 Introdução

O ruído ambiental é proveniente de dois tipos de fontes distintas: as naturais e as

antropogénicas. Nas fontes de origem antropogénica inserem-se, entre outras: a

indústria, o comércio e serviços, os transportes e a construção de obras públicas.

No decorrer dos últimos anos o ruído ambiental tem vindo a alcançar níveis

crescentes. Este facto é devido, particularmente, ao aumento da densidade

populacional nos centros urbanos, ao crescimento do número de estradas e de

viaturas motorizadas em circulação, à existência de um maior número de

equipamentos eletromecânicos em funcionamento em edifícios, bem como, ao

desenvolvimento de atividades comerciais e de diversão em áreas residenciais e em

alguns casos, à deficiente qualidade do isolamento acústico dos edifícios.

O ruído pode conduzir a efeitos adversos na saúde do homem. Ruídos contínuos são

suscetíveis de levar a perturbações psicológicas e a efeitos patogénicos não auditivos.

A sua permanência durante o período noturno provoca a degradação da qualidade do

sono, afetando o equilíbrio psicossomático. Por outro lado, a ocorrência frequente de

ruídos com intensidade a partir de 75/80 dB pode conduzir gradualmente à perda de

audição.

Dado que a resposta das pessoas a situações de incomodidade depende de inúmeros

fatores, apresentando um carácter muito subjetivo, foi necessário estabelecer critérios

uniformes, reunidos em diplomas legais dedicados, que permitissem avaliar estas

aposturas.
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1.10.2 Enquadramento Legal

O Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro (RGR), é o diploma nacional que

atualmente rege a prevenção e o controlo da poluição sonora, tendo em vista a

salvaguarda da saúde e o bem-estar das populações.

Os princípios consagrados no RGR definem um quadro regulador da poluição sonora

com ênfase no princípio da prevenção, que se consubstancia na incorporação da

variável ruído no ordenamento territorial e no estabelecimento de um conjunto de

requisitos diversos à instalação e exercício de atividades ruidosas.

Pretende-se portanto integrar o fator ruído na tomada de decisão por forma a evitar a

coexistência de usos do solo conflituosos e prevenir a exposição das populações a um

fator de poluição que vem sendo um dos principais fatores de mal-estar da população,

no que às temáticas ambientais diz respeito. O objetivo fundamental é assegurar os

seguintes limites de exposição (artigo 11.º do RGR):

a) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior,

superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A),

expresso pelo indicador Ln.

b) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior, superior

a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo

indicador Ln.

Prevê o RGR, no n.º 2, também, do artigo 11.º, que “os recetores sensíveis isolados

não integrados em zonas classificadas, por estarem localizados fora dos perímetros

urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua proximidade, a

zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes valores

limite fixados no presente artigo”.

Prevê o RGR, no n.º 2 do artigo 6.º, que é da competência dos municípios “a

classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas”. O

processo de delimitação destas zonas implica a revisão ou alteração dos planos

municipais de ordenamento do território em vigor.

No n.º 1 do artigo 7.º, o RGR estabelece a obrigatoriedade de as câmaras municipais

elaborarem “mapas de ruído para apoiar a elaboração, alteração e revisão dos planos

diretores municipais e dos planos de urbanização”.
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1.10.3 Mapa de Ruído

Um mapa de ruído é uma representação da distribuição geográfica de um indicador de

ruído, reportando-se a uma situação existente ou prevista para uma determinada área.

Constitui uma ferramenta ímpar para prever e visualizar espacialmente os níveis

sonoros de uma dada área, onde, nomeadamente, se identificam e catalogam fontes

ruidosas e recetores expostos.

Para a elaboração dos mapas de ruído recorre-se a programas computacionais de

modelação da emissão e propagação sonora a partir de um conjunto de informação

diversa.

A base para a elaboração de um mapa de ruído do concelho passa pela localização e

identificação das principais fontes de ruído, caracterização do tráfego nos principais

eixos rodoviários, localização e catalogação de recetores, dimensões volumétricas de

edifícios, altimetria do local e condições meteorológicas.

O Projeto, será implantado no interior do perímetro industrial da unidade industrial da

CELTEJO, numa área definida em termos de Plano Diretor Municipal como área

urbanizada de espaço de atividades económicas.

As principais fontes de ruído identificadas na área envolvente são a unidade industrial

da Navigator Tissue Rodão e os eixos rodoviários EM241 e EN18, assim como a

unidade industrial da CELTEJO.

A zona em estudo tem diversas utilizações: industrial, habitacional e agrícola.

A área envolvente ao Projeto caracteriza-se por:

- A Norte existe a unidade industrial da Navigator Tissue Rodão, SA (1 300 m) e

algumas habitações dispersas, sendo a mais próxima localizada a cerca de

500 m da área prevista para implantação do Projeto. No entanto predomina

nesta zona terreno de vegetação rasteira e pequenas manchas arbóreas

dispersas;

- A Este da área da CELTEJO existe o eixo rodoviário EM241, de acesso a Vila

Velha de Ródão;



EDP PRODUÇÃO - BIOELÉCTRICA, SA
Estudo de Impacte Ambiental da Central de Biomassa em Vila Velha do Rodão 4-133
Julho de 2016

- A Sul existem diversas habitações, nomeadamente a Escola Primária n.º2,

situada a cerca de 500 m da área do projeto, e o eixo rodoviário, EN18, de

acesso a diversas zonas de habitação;

- A Oeste localiza-se a povoação de Vila Velha de Ródão, que se encontra a

uma cota mais elevada relativamente à área prevista para instalação do Projeto

a cerca de 700 m de distância.

Conforme referido anteriormente, é da responsabilidade das câmaras a classificação

de zona mista e zona sensível. Verifica-se, no entanto, que a área do Projeto

encontra-se localizada em zona industrial existente, consolidada, e classificada no

PDM como espaço de atividades económicas.

A Câmara Municipal de Vila Velha do Rodão realizou um levantamento acústico no

concelho para elaboração dos mapas de ruído e da carta de zonamento integrada no

Plano Diretor Municipal.

No âmbito deste estudo as principais áreas de estudo foram os eixos rodoviários e as

zonas industriais.

Com base neste estudo foi definida a planta de zonamento acústico do concelho de

Vila Velha do Rodão. Para a área afeta ao projeto foi dada a classificação de espaço

industrial, assim como a área contígua prevista para urbanização como espaço de

atividades económicas, a área da povoação de Vila Velha de Rodão localizada a

Sudoeste e Oeste da área do projeto foi considerada como zona mista.

No Anexo I do Dossier Anexos apresenta-se no item Ruido, os Desenhos Ru01 e

Ru02, referentes respetivamente, ao zonamento acústico e mapa de ruido Ln e Lden.

No âmbito da verificação do cumprimento do RGR a CELTEJO realizou uma

monitorização para avaliação do cumprimento do critério de incomodidade e do critério

de exposição. O trabalho foi realizado pela empresa Sonometria (Laboratório

acreditado pelo IPAC), em 8 pontos identificados como potenciais recetores. Até à

presente data a área em estudo não sofreu qualquer alteração, mantendo-se válidos

os atuais pontos identificados, assim como, os níveis de ruído existente junto a estes

recetores. Assim utilizou-se este relatório por forma a verificar as condições de ruido

da área em estudo.
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Na Figura Ru01 apresenta-se a identificação dos principais pontos recetores.

Figura Ru01 – Localização dos principais pontos recetores

Na carta de ordenamento, as áreas de localização dos recetores sensíveis

identificados está em termos de zonamento classificada como zonas mistas.

Nos locais analisados e nas condições verificadas nos dias de ensaio, os níveis

sonoros analisados no âmbito dos Valores Limite de Exposição no exterior (artigo 11º

do Regulamento Geral do Ruído) não excedem os limites aplicáveis em nenhum dos
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pontos de medição, tendo em consideração a classificação adotada pela autarquia

para zona envolvente a este local, de zona mista.

Perante os resultados obtidos, conclui-se que relativamente ao funcionamento da

CELTEJO, nos períodos diurno, entardecer e noturno (onde ocorre a atividade), não

foram excedidos os limites descritos na alínea b) do ponto 1, do artigo 13º, do

Regulamento Geral do Ruído, no que respeita ao Critério de Incomodidade, nos

diferentes 8 pontos de monitorização (recetores sensíveis), localizados ao longo de

toda a povoação.

Tabela Ru01 – Resultados da avaliação acústica nos potenciais recetores

Local de medição

Critério de exposição

(artigo 11º do RGR)

Critério de incomodidade

(item 1, b), artigo 13º do RGR)

Ld

(dB(A))

Lden

(dB(A))

Ld

(dB(A))

Le

(dB(A))

Ln

(dB(A))

Valores limite de Emissão ZM: 65 ZM: 55 5 4 3

P1 – Santa Casa da

Misericórdia
57 51 2 1

2

P2 – Centro de Saúde 56 47 0 1 1

P3 – Câmara Municipal 60 53 1 2 -2

P4 – Zona do Cemitério 57 51 2 2 0

P5 – Bombeiros voluntários 55 48 0 1 2

P6 – Largo do mártir 55 49 3 2 3

P7 – Restaurante “O Motorista” 55 44 -1 1 -1

P8 – Estalagem de VV de

Rodão
53 46 -2 2

3
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No Dossier Anexos (Anexo II – Informação de Apoio, Ruido) apresenta-se o relatório

com os resultados da monitorização elaborada pela empresa Sonometria.
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1.11 PATRIMÓNIO

1.11.1 Metodologia

Os trabalhos arqueológicos foram organizados em três etapas. A primeira etapa,

promovida em gabinete, consistiu na recolha exaustiva de todos os dados disponíveis

sobre o projeto, no levantamento dos valores patrimoniais existentes (incluindo

classificados ou em vias de classificação), a nível local, nas diferentes bases de dados

disponibilizadas pelas entidades oficiais no domínio da proteção do património

arquitetónico e arqueológico Direção Geral de Património Cultural (DGPC), Direção

Regional da Cultura Centro (DRCC) e Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana

(IHRU); na consulta do Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Velha de Ródão, na

pesquisa bibliográfica e documental e na análise toponímica e fisiográfica da

cartografia.

A segunda etapa caracterizou-se pela relocalização no terreno dos dados previamente

recolhidos e pela realização de prospeções arqueológicas sistemáticas, na área de

implantação do projeto e, seletivas, num perímetro exterior de 200 metros da AI,

conforme o disposto no ponto 2.1 da Circular “Termos de Referência para o Descritor

de Património Arqueológico”, a fim de avaliar toda a zona inerente a este.

Paralelamente, aos trabalhos de prospeção arqueológica, procedeu-se a uma

caracterização das condições de visibilidade dos solos, tendo por base as seguintes

unidades de observação (Tabela Pa01).
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Tabela Pa01 – Visualização de Solos

VISIBILIDADE DESCRIÇÃO

Má Intransponível ao percurso pedestre

Mista
Arvoredo denso, mas com mato medianamente limpo. Facilita o percurso

pedestre e a observação geral do terreno.

Média
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho. Facilita o percurso

pedestre e a observação de estruturas.

Boa
Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho. Facilita o percurso

pedestre e a observação de materiais e estruturas.

Solo Urbano

Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande quantidade de entulho

e lixo recente. Observação de estruturas, mas superfície de solo original sem

qualidade de observação

Aterro e escavações
Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno completamente revolvido.

Superfície de solo original sem qualidade de observação.

Área Vedada Intransponível ao percurso pedestre.

Terreno forte inclinação Percurso pedestre dificultado por questões de segurança.

Áreas de fogo e de

desmatação

Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira. Facilita o percurso pedestre, a

observação de estruturas e materiais arqueológicos.

Por fim, a terceira e última etapa consistiu na compilação e análise de todos os dados

adquiridos, na definição de Áreas de Potencial Arqueológico (APA, 2009), e, na

elaboração do respetivo relatório final dos trabalhos.

1.11.2 Caracterização Geográfica

Do ponto de vista altimétrico, a área de estudo situa-se numa zona de baixa amplitude,

apresentando uma variação altimétrica de aproximadamente 13 m (cota máxima de

cerca de 113 m e mínima de 100 m).

O local do Projeto situa-se num interflúvio do Ribeiro do Vale das Vinhas (a Nordeste

da área do Projeto), afluente da margem direita da Ribeira do Açafal, e da Ribeira de

Enxarrique (a Oeste). Esta ribeira, com percurso subparalelo à crista ordovícica (NNW-

SSE), drena a encosta Nordeste desta crista na zona sobranceira a Vila Velha de

Ródão.
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Em termos geológicos a área de estudo está disposta sobre aluviões atuais

(cascalhos, areias e lodos que se acumulam ao longo do Rio Tejo e seus principais

afluentes); depósitos de vertente na proximidade das cristas quartzídicas (constituídas

por fragmentos de quartzito, por vezes de grandes dimensões, angulosos ou apenas

com arestas boleadas, envolvidos por materiais finos, argilosos); extensos mantos de

cascalheiras do Plio-Plistocénico, constituídos principalmente por elementos siliciosos

(como sejam o quartzo, lidito, quartzito, etc). A maior parte assenta em cima de

afloramentos de arcose, havendo alguns retalhos que se sobrepõem diretamente ao

xisto do complexo xisto-grauváquico; e, arcoses da Beira Baixa, com estratificação

muito irregular, constituída por grés arcósicos de grão médio a grosseiro, por vezes

conglomeráticos, grés finos argilosos e argilas siltosas ou arenosas muito compactas.

1.11.3 Análise Toponímica

A abordagem metodológica contemplou, igualmente, a análise toponímica localizada

no interior e na periferia da área do projeto. Através do levantamento toponímico é

possível a identificação de designações com interesse, que reportam a existência de

elementos construídos de fundação antiga e/ou sugerir tradições lendárias. Porém, na

área em estudo, identificaram-se maioritariamente topónimos associados com a

utilização humana de determinados espaços em moldes tradicionais.

De acordo com a Cartografia Militar Portuguesa (CMP), à escala 1:25 000, foram

analisados os seguintes topónimos.



EDP PRODUÇÃO - BIOELÉCTRICA, SA
Estudo de Impacte Ambiental da Central de Biomassa em Vila Velha do Rodão 4-140
Julho de 2016

Tabela Pa02 – Toponímia identificada no interior e nas imediações da AI (esc. 1:25 000)

DESIGNAÇÃO INTERPRETAÇÃO CMP

Ribeira do Açafal

Top. de origem árabe e de etimologia obscura: do árabe aç-çaffâ «linha, fila;

sebe, valado, balsa» na medida que se trata «de uma herdade, esse nome

referir-se-ia às respetivas marcações»; do árabe aç-çaffah «solo com rochas

chatas salientes; barragem»; e/ou do árabe aç-çafhā «a região plana, a planície»

(MACHADO 2003:38)

314

Cabeço da Achada Top. frequente derivado do latim planāta (MACHADO 2003:41) 314

Ribeira do Enxarrique
Top. de origem árabe ax-xarrīq «rasgão» alusivo a particularidades do terreno

local? (MACHADO 2003:568)
314

Porto do Tejo
Top. frequente derivado do latim portus de origem e significado evidentes

(MACHADO 2003:1201-1202)
303

Monte da Revelada
Top. do adj. «revelado», no feminino, der. de revel (q.v.) de origem e significado

evidentes (MACHADO 2003:1259)
303

Ruínas da Mina

Top. composto de Ruínas «ato ou efeito de ruir, desmoronamento; destruição;

restos ou destroços de edifício degradado» e Mina «galeria subterrânea e

estreita para trazer água de uma nascente, ou para a extração de minérios»

(MACHADO 20003:993-994)

314

O conjunto de topónimos coligido reforça principalmente as características da

utilização humana de determinados espaços. Destacando-se principalmente os

topónimos Porto do Tejo e Ruínas da Mina, que sugerem a possibilidade de ocorrência

de vestígios arqueológicos.

Concomitantemente saliente-se que embora os restantes topónimos sugiram para as

características naturais do terreno, em período remoto como Açafal e Enxarrique,

neles se reconhecem a existência de vestígios arqueológicos quer na Quinta da Açafa

quer no Monte da Revelada.

1.11.4 Pesquisa Bibliográfica/Documental

A pertinência desta pesquisa não se esvazia de sentido, na medida que possibilita um

enquadramento histórico/geográfico mais abrangente, indiciando através de critérios
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de proximidade geográfica as potencialidades arqueológicas da região em estudo

(BRANCO 2009:93-109).

No que concerne especificamente a instrumentos de inventário patrimonial refira-se

que desde finais do século XX se reconhecem alguns tentames de levantamento

arqueológico promovidos pela Associação de Estudos do Alto Tejo (HENRIQUES e

CANINAS 1978; 1980; 1986a, 1986b), objeto de revisão e atualização (HENRIQUES E

CANINAS 2007; HENRIQUES, CANINAS e CHAMBINO 2007).

Merece ainda destaque alguns trabalhos arqueológicos realizados no Município, no

âmbito de licenciamentos de projetos como os Estudos de Impacte Ambiental

relacionados com a Área de expansão industrial de Vila Velha de Rodão.

Os primeiros trabalhos de cariz arqueológico realizados no município de Vila Velha de

Ródão reportam-nos à década de 70 de novecentos, tendo como objeto as jazidas

paleolíticas da área do Ródão (VVAA 1977), que comprovam a ocupação humana da

nossa área de estudo, durante a Pré-história antiga. As intervenções arqueológicas

foram sendo realizadas pelo GEPP (Grupo para o Estudo do Paleolítico Português), de

que se destacam os resultados obtidos na estação de Vilas Ruivas (VVAA 1983) a par

de outros locais identificados como Porto do Tejo, a jazida do Monte Famaco, a

Estação arqueológica da Foz do Enxarrique e os vestígios identificados na Celulose do

Tejo (VVAA 1977).

Também na Pré-história recente se reconhecem vestígios importantes como o

povoado do Cabeço da Velha (CARDOSO et al 1996) a par de outros testemunhos

como os monumentos funerários identificados ao longo das margens do Tejo

(HENRIQUES, CANINAS e CARDOSO 1999).

Concomitantemente este local encontra-se, também, no complexo de Arte Rupestre do

Tejo de que são testemunho os sítios do Cachão do Algarve, Carvalhos, Vilas Ruivas,

Penedo Gordo, Gardete e Tojeirinha.

Já os vestígios arqueológicos para épocas posteriores, idade do bronze e idade do

ferro, são praticamente nulos. Ainda que se reconheça o aparecimento de um

«machado plano com contorno subtrapezoidal e gume irregular» (VILAÇA, 1995),

eventualmente proveniente de Vila Velha de Rodão. Os vestígios identificados

reportam-nos apenas para o Castelejo do Tostão, povoado fortificado que «possui
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uma linha de muralha (composta por lajes de xisto dispostas horizontalmente sem

qualquer permeio), da qual apenas são visíveis dois troços, um a nordeste e outro a

sul (locais mais vulneráveis)» onde se recolheram fragmentos cerâmicos, «um

elemento de moagem rotativo e escórias de fundição» (SILVA 2006:54).

Já para o período romano, são conhecidos vestígios arqueológicos na Revelada e na

Quinta da Açafa (ALARCÃO 1988). Tratam-se possivelmente de duas villae, que

integram a rede de povoamento rural, de que se conhecem outros locais, como a

Fonte dos Piolhos e o Salgueiral, servida por várias vias locais. Destas vias,

encontram-se quatro troços Ribeiro da Nogueira (HENRIQUES e CANINAS 1978a).

Ainda que a principal produção fosse agrícola, estes locais poderão igualmente estar

relacionados com a exploração do minério, designadamente cobre, «visto ser esta

região rica em pirites e a sua exploração ter perdurado até este século» e pela

«grande quantidade de escórias de fundição» registada na Quinta da Açafa

(HENRIQUES e CANINAS 1978a).

Outros indícios arqueológicos poderão sustentar esta hipótese, como sejam as várias

conheiras associadas à Mina dos Indagais e a sepultura de cronologia romana

identificada em Vale das Vinhas.

Chegados à Idade Média, a documentação torna-se naturalmente mais abundante,

abrindo campo fértil não só à investigação histórica como também sugerindo

interessantes linhas de pesquisa à arqueologia, se bem que a correspondência entre a

informação proporcionada pelos documentos e os vestígios materiais dos sítios seja

por enquanto praticamente nula.

Como recompensa pelos serviços prestados a seu pai, D. Afonso Henriques, D.

Sancho I doou, em 1199, a Herdade da Açafa à Ordem Templária e grande parte do

concelho de Vila Velha de Ródão. As doações tinham por objetivo fixar populações em

zonas mais despovoadas e, consequentemente, promover a defesa do território,

alicerçada na construção de fortificações e castelos – como o das Portas de Ródão

(HENRIQUES, SABROSA e MONTEIRO 2008).

A área em estudo releva igualmente potencial para o período Moderno e

Contemporâneo, considerando a alusão a pequenas ermidas, as quais foram objeto de

ampliações, modernizações, alterações e, até mesmo, destruições, de que as Capelas
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da Senhora da Alagada e da Senhora do Castelo (HENRIQUES, SABROSA e

MONTEIRO 2008), serão os melhores exemplos.

Por fim, merece igual destaque a ponte férrea lançada sobre o ribeiro de São Pedro.

Trata-se de uma ponte edificada aquando do caminho-de-ferro e que simultaneamente

contribuiu para o desenvolvimento do concelho a partir de finais do século XIX.

Em jeito de síntese, poder-se-á referir que a presente área de estudo denota uma

ocupação humana enquadrável seguramente entre a Pré-história e a atualidade.

1.11.5 Património Classificado e em Vias de Classificação

A materialização da pesquisa sobre os sítios arqueológicos e outros valores

patrimoniais já conhecidos visa uma melhor compreensão das potencialidades da área

de estudo. Contextualizando as potencialidades patrimoniais mediante o inventário dos

sítios localizados nas áreas mencionadas.

De acordo com a metodologia apresentada, no Município de Vila Velha de Ródão

pertencente ao distrito de Castelo Branco, foram documentados 4 (quatro) elementos

patrimoniais classificados na freguesia de Vila Velha de Ródão.

Dos elementos patrimoniais classificados nenhum se localiza na área objeto de

estudo, situando-se a uma distância considerável do projeto, superior a 500 metros,

pelo que não é previsível a sua afetação.

Tabela Pa03- Listagem de Património Classificado e em Vias de Classificação

Designação
Regime

Proteção*
Freguesia Afetação

Distância
Projeto

(m)

Capela de Nossa Senhora do Castelo IIP Vila Velha de Ródão Nula -

Castelo de Ródão IIP Vila Velha de Ródão Nula -

Pelourinho de Vila Velha de Ródão IIP Vila Velha de Ródão Nula -

Sítio pré-histórico da Foz do

Enxarrique
IIP Vila Velha de Ródão Nula -

*Regime de Protecção: MN – Monumento Nacional; IIP – Imóvel de Interesse Público; IIM – Imóvel de Interesse

Municipal; SIP – Sítio de Interesse Público; .EVC – Em Vias de Classificação; ZEP – Zona Especial de Protecção.
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1.11.6 Património Inventariado

Com base nos levantamentos patrimoniais consultados nomeadamente, o PDM do

Município de Vila Velha de Ródão e nas bases de dados disponibilizadas pelas

Entidades de Tutela no domínio da proteção do Património Arquitetónico e

Arqueológico, foi considerado um universo de 410 elementos patrimoniais

inventariados.

Foram assim considerados para o município objeto deste estudo: 398 elementos

patrimoniais de natureza arqueológica, e, 12 elementos patrimoniais de carácter

arquitetónico (Figura Pa01).
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Figura Pa01 - Património Inventariado no Município de Vila Velha de Ródão

Do total de património inventariado 166 (cento e sessenta e seis) elementos

patrimoniais estão localizados na freguesia de Vila Velha de Ródão. Os valores

patrimoniais identificados correspondem, a 12 elementos patrimoniais de carácter

arquitetónico e 164 de natureza arqueológica. A listagem de património inventariado

na freguesia de Vila Velha de Rodão encontra-se na Tabela Pa04 apresentada no

Dossier Anexos (Anexo II – Informação de Apoio, Património).

No que concerne ao Projeto refira-se que nenhum dos elementos patrimoniais

inventariados se localiza no interior da área de incidência direta do projeto.

Contudo, com base em critérios de proximidade saliente-se a existência de 7 (sete)

elementos patrimoniais situados a uma distância inferior a 1 000 m, conforme
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apresentado na Figura Pa02 e Figura Pa03 apresentadas no dossier Anexos (Anexo II

- Informação de Apoio, Património, Cartografia da situação de referencia)

1.11.7 Património Não Classificado

Consideram-se elementos patrimoniais não classificados todos os vestígios de

interesse patrimonial não inventariados nas bases de dados das entidades de tutela no

domínio da proteção do Património Arquitetónico e Arqueológico e/ou nas listagens

enquadradas em Plano Diretor Municipal. Neste sentido, entendem-se por elementos

patrimoniais não classificados, todos os vestígios identificados no decurso dos

trabalhos de campo, passíveis de valor patrimonial, e eventuais indícios de interesse

arqueológico.

Refira-se que não foi identificado no decurso dos trabalhos de prospeção arqueológica

seletiva qualquer elemento patrimonial não classificado localizado sobre a área de

estudo do projeto.

Paralelamente, definem-se como indícios de interesse arqueológico os locais que

sugerem a possível existência de uma ocupação antiga, através da identificação

superficial de vestígios materiais e/ou plasmados nas referências documentais, as

quais não foram confirmadas no decurso do trabalho de campo (BRANCO 2014).

Saliente-se a identificação de nove (9) indícios de potencial arqueológico localizados

na Área de Estudo do Projeto e resultantes de trabalhos arqueológicos realizados, no

âmbito de projetos sujeitos a Estudos de Impacte Ambiental.
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Tabela Pa05- Listagem de Indícios de Potencial Arqueológico identificados na Área de Estudo do
projeto

Designação
Indício

Arqueológico
Distância ao
Projeto (m)

Área Incidência

8 Enxarrique 2 Bibliográfico 80 Indireta

9 Revelada 4 Bibliográfico 80 Indireta

10 Enxarrique 3 Bibliográfico 560 Indireta

11 Enxarrique 4 Bibliográfico 380 Indireta

12 Revelada 2 Bibliográfico 630 Indireta

13 Revelada 3 Bibliográfico 500 Indireta

14 Revelada 5 Bibliográfico 720 Indireta

15 Revelada 6 Bibliográfico 620 Indireta

16 Revelada 7 Bibliográfico 450 Indireta

Trata-se essencialmente de vestígios de superfície e/ou achados isolados de materiais

líticos que segundo os autores se inserem no Paleolítico Médio (JACINTO et al 2008;

ALBERGARIA e FERREIRA 2014; ALBERGARIA 2015).

1.11.8 Ações de Prospeção Arqueológica

Na área de implantação do Projeto, bem como, em um perímetro exterior, de 200

metros, procedeu-se à realização de trabalhos de prospeção arqueológica.

Os trabalhos de prospeção arqueológica permitiram uma total aferição dos impactes

no solo, ainda que a área classificada em termos de visibilidade, solos de tipo

“Urbano”, corresponda a áreas sem qualidade de observação, na medida que este

Projeto será implantado no interior do perímetro industrial da CELTEJO área já

impermeabilizada, conforme se pode confirmar no Dossier Anexos (Anexo II –

Informação de Apoio, Património, Caracterização da Visibilidade de Solos).
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Refira-se ainda que da observação dos solos não foi identificado qualquer vestígio

arqueológico.

Por fim, na envolvente do projeto em um perímetro exterior de 200 metros não foram

identificados quaisquer elementos passíveis de interesse patrimonial além dos

documentados na situação de referência.

1.11.9 Avaliação da Situação de Referência do ponto de vista Patrimonial

A avaliação sumária das ocorrências patrimoniais, documentadas na situação de

referência, com vista à hierarquização da sua importância científica e patrimonial,

seguiu determinados critérios que consideramos preponderantes, analisados

comparativamente em diferentes escalas espaciais e tipologias (AMADO REINO et al

2002; BARREIRO MARTÍNEZ 2000; REAL & BRANCO 2009: 15-19; APA 2009:51-

57), que passamos a evidenciar:

a) Critérios de índole arqueológica do sítio/imóvel:

- Importância; Representatividade; Singularidade; Complementaridade.

b) Critérios referentes à situação patrimonial do sítio/imóvel:

- Estado de Conservação; Vulnerabilidade; Grau de Proteção Legal;

Grau de Reconhecimento Social e Científico.

A conjugação de todos os critérios apresentados, que individualmente possuem um

valor específico, permite-nos a atribuição de um Valor Patrimonial sobre os imóveis

identificados (Tabelas Pa06 e Pa07).

Tabela Pa06 - Classificação do Valor Patrimonial

Valor Percentual
Valor Patrimonial

(Qualitativo)

0-20% Sem VP

>20%-40% Reduzido

>40%-60% Médio

>60%-80% Elevado

>80%-100% Muito Elevado
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Tabela Pa07 - Síntese de Avaliação Patrimonial

Descritor

Avaliação Patrimonial

Identificação

Avaliação (1)

Im
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ân
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a
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se

nt
at

iv
id

ad
e
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ng
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ar

id
ad

e
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om
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e
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on
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rv
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ln
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m

en
to
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ci

al
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lo

r P
at

rim
on

ia
l

1 Celulose do Tejo ME E RA R A N R R 60,00%

2 Cobrinhos E M RA R A N R L 52,50%

3 Enxarrique 1 E M RA R A N R L 52,50%

4 Enxarrique 5 E M RA R A N R L 52,50%

5 Minas dos Indaganais E M R R A N R L 52,50%

6 Revelada ME E RA R A N R R 60,00%

7 Vale das Vinhas ME E RA R A N R R 60,00%

(1) Importância: Muito Elevada (ME) / Elevada (E) / Média (M) / Reduzida (R) / Nula (N), Representatividade: Muito
Elevada (ME) / Elevada (E) / Média (M) / Reduzida (R) / Nula (N), Singularidade Único (U) / Raro (RA) / Regular (R) /
Frequente (F) / Nula (N), Complementaridade: Muito Elevada (ME) / Elevada (E) / Média (M) / Reduzida (R) / Nula (N),
Estado Conservação: Inalterado (I) / Pouco Alterado (P) / Alterado (A) / Quase Destruído (Q) / Destruído (D),
Vulnerabilidade: Elevada (E) / Média (M) / Reduzida (R) / Nula (N), Grau de Protecção Legal: Nacional (N), Regional
(R), Local (L), Adjacente (A), Reconhecimento Social e Científico: Reconhecido (R) / Local (L) / Desconhecido (D),
Valor Patrimonial: Muito Elevado (ME) / Elevado (E) / Médio (M) / Reduzido (R).

No que se refere especificamente a Indícios Arqueológicos, procuramos ponderar o

potencial arqueológico com base nos critérios de valoração patrimonial (Tabela Pa08)

sugeridos recentemente (BRANCO 2014):

a) Critérios de Indícios arqueológicos:

- Densidade de Ocupação; Representação Espacial; Densidade de

Material; Antropização Envolvente; Credibilidade do Registo.
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Tabela Pa08 - Síntese de Avaliação Patrimonial – Indícios Arqueológicos

Descritor

Avaliação Patrimonial

Identificação

Avaliação (1)

D
en
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8 Enxarrique 2 C R L R D M

9 Revelada 4 C M F R D E

10 Enxarrique 3 C R L R D M

11 Enxarrique 4 C R L R D M

12 Revelada 2 C R L R D M

13 Revelada 3 C R L R D M

14 Revelada 5 C R L R D M

15 Revelada 6 C R L R D M

16 Revelada 7 C R L R D M

(1) Densidade de Ocupação: Indeterminado (D), um período cronológico (C), dois períodos cronológicos (B), três ou
mais períodos cronológicos (A), Representação Espacial: Ampla (A) / Média (M) / Reduzida (R) / Nula (N), Densidade
de Material Ampla (A), Frequente (F), Local (L), Nula (N), Antropização Envolvente: Muito Elevada (ME), Elevada (E),
Média (M), Reduzida (R), Nula (N), Credibilidade do Registo: Várias Fontes (A), três fontes (B), duas fontes (C), uma
fonte (D) , Valor Potencial: Muito Elevado (ME), Elevado (E), Médio (M), Reduzido (R).

1.11.10 Áreas de Potencial Arqueológico

De acordo com os vários elementos coligidos no decurso da elaboração do presente

capítulo, através da pesquisa documental/bibliográfica, dos elementos patrimoniais

documentados na envolvência da área de implementação do presente projeto,

consideramos que esta possui um potencial arqueológico de valor Médio/Elevado, com

a forte possibilidade de poderem surgir vestígios arqueológicos.
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1.12 SÓCIO-ECONOMIA

A caracterização socioeconómica, da região em estudo e do concelho de Vila Velha do

Rodão, foi efetuada com base em dados demográficos, de escolaridade, habitação,

atividades económicas e infraestruturas viárias e outros dados que permitiram uma

visão global e integradora da região em análise.

A componente demográfica foi analisada numa perspetiva dinâmica, pretendendo-se

traçar um comportamento das variáveis tradicionais como: população residente,

estrutura etária, densidade populacional e índices associados.

As atividades económicas foram caracterizadas através da análise da população ativa,

emprego e desemprego, escolaridade da população residente e sectores económicos.

1.12.1 Enquadramento Regional: Região Centro e Sub-região Beira Interior
Sul

O concelho de Vila Velha do Rodão, está situado na margem direita do rio Tejo, está

integrado na região Centro (NUT II) e na sub-região da Beira Interior Sul (NUT III), da

qual fazem também parte os concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova e

Penamacor.

O concelho de Vila Velha de Ródão tem uma área de aproximadamente 330 km2,

distribuídos por 4 freguesias (Fratel, Perais, Sarnadas de Ródão e Vila Velha de

Ródão), representa apenas 9% da área total da sub-região da Beira Interior Sul.
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NUTII NUTIII ConcelhosNUTII NUTIII Concelhos
Fonte: www.ine.pt

Figura Se01 – Enquadramento nacional e regional do concelho de Vila Velha de Ródão

Face ao reordenamento das NUTS III, a área em causa pertence agora à Região da

Beira Baixa. Este novo enquadramento resulta da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro

(que aprovou o estatuto das entidades intermunicipais), na sequência da qual "o

Estado Português solicitou à Comissão Europeia um processo de revisão

extraordinária da NUTS, evocando uma reorganização substantival da estrutura

administrativa portuguesa. A nova organização das regiões portuguesas para fins

estatísticos foi instituída pelo Regulamento (UE) n.°868/2014 da Comissão, de 8 de

agosto de 2014, e compreende alterações nas NUTS de nível III que passam a ter

limites territoriais no Continente coincidentes com os limites das Entidades

Intermunicipais (EIM) definidos na Lei n° 75/2013.

Assim, acresce referir que Vila Velha de Ródão integra a Comunidade Intermunicipal

da Beira Baixa (CIMBB) da qual fazem parte os concelhos da sub-região da Beira

Interior Sul mais os concelhos de Proença-a-Nova e Oleiros, conforme Figura Se01.

www.ine.pt
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Figura Se02 – Região Intermunicipal da Beira Baixa

Esta nova divisão regional (NUTS 2013) começou a ser aplicada pelo Sistema

Estatístico Nacional e Europeu a 1 de janeiro de 2015 (conforme INE, NUTS 2013: As

novas unidades territoriais para fins estatísticos, Maio de 2015). Porem, atendendo a

que a maioria das estatísticas publicadas segue a anterior delimitação, a análise socio

económica será efetuada a nível da referência à Beira Interior Sul.

Vila Velha de Ródão pela proximidade a centros urbanos como Castelo Branco,

Portalegre e Coimbra com grande oferta a nível de equipamentos, comércio e

serviços, fazem-no perder competitividade, em termos de atração quer de atividades

económicas, quer de população residente.

No entanto um leque de recursos naturais e paisagísticos de excelência, em grande

medida conferido pelos recursos:
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• Hidrográficos - Parque Natural do Tejo Internacional, um dos mais importantes

santuários de vida selvagem da Europa, cuja classificação resultou,

fundamentalmente, “da riqueza natural que alberga, destacando-se o conjunto

das arribas do Tejo Internacional, que albergam biótopos característicos das

paisagens meridionais, caso das zonas de montado de sobro e de azinho e

estepes cerealíferas bem como espécies da flora e da fauna de inegável

interesse”, destacando-se ainda “pelo elevado valor, as linhas de água com

comunidades vegetais ripícolas associadas e, no domínio da avifauna,

espécies estritamente protegidas por convenções internacionais, e

• Geológicos - o Geopark Naturtejo da Meseta Meridional (um dos 53

geoparques classificados pela UNESCO a nível mundial) cujo “vasto património

geomorfológico, geológico, paleontológico, e geomineiro, apresenta elementos

de relevância nacional e internacional, de que são exemplos os icnofósseis de

Penha Garcia, os canhões fluviais de Penha Garcia, das Portas do Ródão e de

Almourão, a mina de ouro romana do Conhal do Arneiro e as morfologias

graníticas da Serra da Gardunha e Monsanto”.

Coloca o concelho de Vila Velha do Rodão nos guias turísticos internacionais e em

destaque no Turismo do Centro.

A Região Centro engloba áreas de litoral e interior com todas as discrepâncias de

desenvolvimento entre estas duas zonas, desertificação do interior em contraste com o

litoral mais populoso e urbanizado. Vila Velha de Ródão apresenta algumas

debilidades que poderão condicionar o seu desenvolvimento, relacionadas,

essencialmente, com a forte interioridade e com a tendência crescente para o

envelhecimento populacional (aumento da população idosa e diminuição da população

jovem), que apesar de serem característicos das regiões do interior, não deixa de

assumir contornos preocupantes para o desenvolvimento da região.
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A Tabela Se01 mostra uma série de indicadores genéricos desagregados por sub-

região dentro da Região Centro. Podemos verificar que a Beira Interior Sul é uma das

NUTIII da Região Centro, com menor número de população residente,

75 028 habitantes, a par com outras regiões do interior como Pinhal Interior do Sul,

Serra da Estrela e Cova da Beira. Verifica-se que a zona interior do país espelha

menor confluência habitacional na Região Centro e onde a Beira Interior Sul se situa.

Conforme já referido a densidade populacional nas sub-regiões do interior como Beira

Interior Sul, Pinhal Interior Sul e Beira Interior Norte é muito baixa, com respetivamente

cerca de 20, 21 e 26 habitantes/km2.

Tabela Se01 – Indicadores genérico da população desagregado em Região Centro e NUTIII

População Densidade
populacional

Índice de
envelhecimento Taxa de desemprego

Desagregação Geográfica Nº Hab/km2 Nº %
Continente 10 047 621 112,8 130,60 13,19

Região Centro 2 327 755 82,60 163,40 10,98

Baixo Vouga 390 822 216,70 128,20 11,18
Baixo Mondego 332 326 161,10 173,00 10,37
Pinhal Litoral 260 942 149,70 129,30 9,29
Pinhal Interior do Norte 131 468 50,30 203,40 10,88
Dão-Lafões 277 240 79,50 169,50 11,42
Pinhal interior do Sul 40 705 21,40 352,20 9,12
Serra da Estrela 43 737 50,40 263,10 13,71
Beira Interior Norte 104 417 25,70 248,90 11,92
Beira Interior Sul 75 028 20,00 249,60 10,64
Cova da Beira 87 869 63,90 209,00 14,34
Oeste 362 540 163,30 132,60 11,36
Médio Tejo 220 661 95,70 174,10 10,79

Analisando, a densidade populacional, a Beira Interior Sul tem a menor densidade

populacional (20 hab/km2) seguida da sub-região de Pinhal Interior do Sul

(20 hab/km2), muito abaixo da densidade média da Região Centro com cerca de

83 hab/km2 e do continente com cerca de 113 hab/km2.

A sub-região da Beira Interior Sul para além de ter o valor mais baixo de densidade

populacional também tem um baixo número de pessoas residentes.
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O índice de envelhecimento desta Região é de 163 % sendo o da sub-região da Beira

Interior Sul, onde se localiza o concelho de Vila Velha de Rodão, de 249 % um dos

mais elevados da Região Centro e muito superior ao do índice existente a nível do

Continente.

Em termos de NUTIII os índices de envelhecimento também são superiores nas sub-

regiões do interior em contraste com as sub-regiões do litoral.

Por fim outro índice importante de analisar é a taxa de desemprego que regista valores

mais elevados em Cova da Beira, Serra da Estrela, Beira Interior Norte, Dão-Lafões e

Baixo Vouga.

De uma forma resumida podemos concluir que a Beira Interior Sul é uma região com

grandes probabilidades de desertificação, necessitando de fazer uma aposta forma em

projetos de desenvolvimento que permitem cativar a população da região e atrair nova

população.

1.12.2 Enquadramento Regional: Concelho de Vila Velha do Rodão

Dinâmica populacional

Com uma área de cerca de 3 751 km2 e uma população de 75 050 habitantes (Censos

de 2011) a Beira Interior Sul é composta por 4 concelhos: Castelo Branco, Idanha-a-

Nova, Penamacor e Vila Velha do Rodão. (Figura Se01).

O concelho de Vila Velha do Rodão administrativamente confina com os concelhos de

Castelo Branco, Proença-a-Nova, Mação e Nisa e ainda com a província espanhola da

Extremadura. O concelho de Vila Velha do Rodão é composto por 4 freguesias (Fratel,

Perais, Sarnadas do Rodão e Vila velha do Rodão).

Em termos de área verificamos que dos concelhos da NUTIII, Beira Interior Sul, Vila

Velha de Rodão é o que apresenta menor dimensão, a até mesmo, uma área reduzida

para um concelho localizado no interior do país. Na Figura Se03 apresenta-se a área

dos diferentes concelhos da Beira Interior Sul, assim como as áreas das freguesias de

Vila Velha do Rodão.
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Figura Se03 – Superfície dos concelhos da sub-região da Beira Interior Sul

Em termos de população residente verifica-se que Castelo Branco abarca a maior

parte da população da Beira Interior Sul com 75% da população. O concelho com

menos habitantes é Vila Velha de Rodão que tem somente 5%. O concelho de Vila

Velha de Rodão tem a sua população residente concentrada na freguesia de Vila

Velha de Rodão com cerca de 50% da população do concelho.
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Figura Se04 – População residente nos concelhos da sub-região de Beira Interior Sul e Freguesias
de Vila Velha do Rodão (Censos 2011)

Da leitura da Tabela Se02 podemos concluir que existiu um decréscimo de população

entre 2001 e 2011 de cerca de 4% em toda a sub-região da Beira Interior Sul, os

concelhos de Idanha-a-Nova (-17%) e de Vila Velha de Rodão (-14%) foram os que

tiveram um decréscimo mais significativo desta sub-região, o único concelho que teve

um ligeiro aumento foi o concelho de Castelo Branco.

Analisando o saldo natural da sub-região da Beira Interior Sul os valores não são

muito favoráveis uma vez que, à exceção do concelho de Vila Velha de Rodão, todos

os restantes concelhos apresentam valores negativos, significando maior número de

óbitos do que de nascimentos. Os concelhos não seguem mais do que a tendência
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geral de um país em que os nascimentos são cada vez menores nos últimos anos e a

saída da população ativa das regiões do interior é cada vez maior.

Analisando o saldo migratório da sub-região da Beira Interior Sul os valores não são

muito favoráveis uma vez que todos os concelhos apresentam valores negativos. O

saldo migratório é a diferença entre o número de entradas e saídas por migração,

internacional ou interna, para um determinado país ou região, num dado período de

tempo. Todos os concelhos registaram mais saídas de habitantes do que entradas

com saldos migratórios negativos. (Tabela Se02).

Tabela Se02 – Decomposição do crescimento populacional (2001-2011)

População Residente

Variação
populacional

(%º)

Saldo natural

(nº)

Saldo migratório

(nº)

NUTIII Beira Interior Sul -3,96 -319 -677

Castelo Branco 0,72 -294 -302

Idanha-a-Nova -16,67 -46 -185

Penamacor -14,66 -17 -102

Vila Velha do Rodão -14,08 38 -88

Fratel -20 - -

Perais -13,41 - -

Sarnadas de Rodão -8,08 - -

Vila Velha de Rodão -14,11 - -

Faixa etária

Analisa-se agora a faixa etária dos concelhos da sub-região da Beira Interior Sul e

verifica-se que à exceção do concelho de Castelo Branco os restantes concelhos têm

uma população muito envelhecida, com mais de 65 anos de idade. O mesmo se reflete
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a nível das freguesias do concelho de Vila Velha de Rodão onde a população tem uma

faixa etária superior a 65 anos.

Figura Se05 – Faixa etária (2011)

Com a análise de índice de envelhecimento dos concelhos, apresentado na

Tabela Se03, verificamos que os concelhos de Penamacor e Vila Velha do Rodão

registam o maior índice de envelhecimento, muito acima do valor a nível do território

Nacional Continental e até mesmo da sub-região Beira Interior Sul, o que está

relacionado com os valores da faixa etária analisados anteriormente.
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Tabela Se03 – Índice de envelhecimento (2011)

Unidades Territoriais Índice de Envelhecimento (n.º)

Continente 130,6

NUTIII Beira Interior Sul 249,8

Castelo Branco 187,9

Idanha-a-Nova 492,8

Penamacor 597,8

Vila Velha do Rodão 587,7

Fratel 830,8

Perais 1693,3

Sarnadas de Rodão 654

Vila Velha de Rodão 396,2

Claramente podemos concluir que o concelho de Vila Velha do Rodão é um dos mais

envelhecidos dentro desta NUTIII.

Densidade populacional

A densidade populacional da sub-região Beira Interior Sul é de 20 habitantes/km2 o

que é um valor muito inferior à média nacional continental (112,8 hab/km2)

(Tabela Se01). Mas também é um espelho do que de uma forma generalizada

acontece em todos os concelhos do interior de Portugal. O concelho de Castelo

Branco é o que regista valores mais elevados da sub-região com valores de densidade

na ordem dos 39 habitantes/km2.
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Tabela Se04 – Densidade populacional (2011)

Unidades Territoriais
Densidade populacional

(hab/km2)

Continente 112,8

NUTIII Beira Interior Sul 20

Castelo Branco 39

Idanha-a-Nova 6,9

Penamacor 10,1

Vila Velha do Rodão 10,7

Fratel 6,2

Perais 6,2

Sarnadas de Rodão 10,7

Vila Velha de Rodão 19,5

1.12.3 Atividades Económicas

População ativa por sector de atividade

A análise do ramo de atividade de especialização regional mostra que a “Agricultura,

Silvicultura, Caça e Pesca” aparece como o setor de especialização em 44 dos 100

municípios da região Centro, com especial relevo nas sub-regiões de Dão-Lafões,

Beira Interior Norte, Beira Interior Sul, Pinhal Interior Sul e Oeste.

Vila Velha do Rodão é um concelho tradicionalmente agrícola tem vindo a perder ao

longo dos anos esta população em prol de uma população mais dedicada às

atividades terciárias setor dos serviços.
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Esta situação está em consonância com a tendência de terciarização dos sistemas

económicos, materializada na expansão dos setores comerciais e dos serviços.

O tecido empresarial de Vila Velha de Ródão é constituído, maioritariamente, por

pequenas empresas, tal como acontece, de um modo geral, a nível regional e

nacional. No concelho destaca-se a “fileira do papel” que se tem vindo a reforçar no

concelho. Inicialmente com a instalação da CELTEJO ligada à produção de pasta de

papel e de produção de energia elétrica através de Biomassa, que é a grande

empregadora no sector industrial, mais recentemente, houve a instalação de outra

unidade Navigator Tissue Rodão SA, e atualmente está em fase de construção a

empresa Paper Prime, SA, que são unidades modernas de papel tissue, que usam

como matéria-prima a pasta produzida na CELTEJO.

A importância crescente do sector terciário é uma evidência da recomposição

económica em curso, na medida em que as atividades agrícolas estão a ceder espaço

às atividades industriais. Em 2001, a população afeta a este sector já representava

53% do total e é expectável que esse, valor seja hoje superior. Neste sector ainda, o

comércio, a banca os seguros e os correios, os transportes e os serviços públicos têm

importância, sendo de destacar a Câmara Municipal por ser o principal empregador do

concelho, segundo dados da Autarquia.

Também os serviços de natureza social têm ganho importância crescente em resposta

ao envelhecimento populacional.
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Fonte:INE-Resultados definitivos sensos 2011 Região Centro

Figura Se06 – Ramos de atividade – Região Centro (2011)

Verifica-se que no indicador população ativa, a sub-região Beira Interior Sul apresenta

uma média de 41% da população em idade ativa. Todos os concelhos desta sub-

região têm valores desta ordem de grandeza, os concelhos com valores mais baixos

são o de Penamacor (32%) e de Idanha-a-Nova (35%). O concelho de Castelo Branco

apresenta uma percentagem de população ativa superior à da sub-região, com 42%.

Dividindo a população ativa pelos principais sectores de atividades denota-se uma

concentração do emprego no sector terciário, no entanto ainda há uma percentagem

significativa da população ativa, afeta ao setor secundário e em alguns concelhos

como Idanha-a-Nova o setor primário ainda tem muita representatividade (31%), mais

do que um terço da população.
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Figura Se07 – População ativa por sector de atividade (2011)

A nível das freguesias do concelho de Vila Velha de Rodão verifica-se que Perais e

Fratel ainda vivem do setor primário

Desemprego

Analisando os dados relativos à taxa de desemprego e a sua evolução entre 2001 e

2011 verifica-se que em todos os concelhos a taxa de desemprego subiu. Os

concelhos com uma subida mais acentuada foram Castelo Branco que passou de uma

taxa de 5,4 % para 10,6% e Vila Velha do Ródão que passou de 2,6% para 8,3%.
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Figura Se08 – Evolução da taxa de desemprego (Censos 2001 e 2011)

Nível de escolaridade

No gráfico seguinte é apresentado por concelho a alocação de cada nível de

escolaridade verificando-se que em todos os concelhos o nível de escolaridade básico

é o nível mais atingido. Destacando-se o concelho de Castelo Branco que apresenta

um valor mais elevado de população com grau de escolaridade de nível superior.
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Figura Se09 – Níveis de escolaridade atingidos pelos concelhos da sub-região de Baixo Interior Sul

No ano letivo de 2005/06 o agrupamento de escolas de Vila Velha de Ródão contava,

na totalidade dos níveis de ensino, com 238 alunos, sendo que o maior número

frequentava os 2º e 3º ciclos (42%), seguido dos alunos do 1º ciclo (34%) e do pré-

escolar (24%). No ano letivo 2010/2011 a realidade é bastante distinta, face ao

declínio demográfico que tem existido, o número de crianças tem vindo a diminuir,

tendo mesmo havido necessidade de encerrar algumas escolas de 1º ciclo.

A Figura Se10 ilustra o comportamento da frequência escolar nos últimos 10 anos

letivos (2000/01 a 2010/11) onde se evidencia a tendencial diminuição da população

escolar no pré-escolar e no 1º CEB e na relativa estabilização das crianças do 2º e 3º

ciclos.



EDP PRODUÇÃO - BIOELÉCTRICA, SA
Estudo de Impacte Ambiental da Central de Biomassa em Vila Velha do Rodão 4-167
Julho de 2016

Fonte: Carta educativa de Vila Velha do Rodão

Figura Se10 - Evolução da população escolar por níveis de ensino entre 2000/01 e 2010/2011

No concelho de Vila Velha de Ródão não existe Ensino Secundário, pelo que a

população escolarizável (com idade para frequentar este nível de ensino) tem de se

deslocar para os concelhos vizinhos, predominantemente para Castelo Branco.

As propostas de reordenamento do parque escolar, constantes da Carta Educativa,

tem como linhas orientadoras a criação de dois pólos, a funcionarem em

estabelecimentos distintos, um dos quais onde já se concentra a educação pré-escolar

de todo o concelho (JI de Porto do Tejo) e o outro onde se concentrará todo o 1º, 2º e

3º Ciclos (EB1,2,3 de Vila Velha de Ródão).

1.12.4 Acessibilidades e Tráfego

No que respeita à rede de acessibilidades da Beira Interior, a sub-região dispõe de um

sistema viário de hierarquia superior (nível regional) que globalmente satisfaz as

necessidades de mobilidade de pessoas e bens. Destacam-se dois itinerários

principais: o IP2 (A23), que atravessa a região poente do concelho (concessão SCUT

da Beira Interior) – formada pela interligação entre o IP2 (Guarda/IP5 - Gardete/IP6) e

o IP6 (Caldas da Rainha/IC1 - Gardete/IP2) – a qual, atendendo à estrutura da rede

viária existente e à sua inserção territorial, assegura, naturalmente, as suas principais
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acessibilidades exteriores a diversos níveis, que estabelece o enlace entre o litoral e o

interior.

Para além do nó com o IP6 – Gardete, junto ao limite Sudoeste do território – o

IP2/A23, que se desenvolve com um traçado aproximado ao da antiga EN318,

estabelece ainda cinco outras conexões com a rede concelhia através dos nós de

Riscada, Fratel, Perdigão (IC8), Alvaiade (EN241) e Sarnadas, aspeto que contribui de

forma determinante para o desempenho de funções muito relevantes ao nível das

deslocações de âmbito local.

Na direção Sul, a partir do Nó de Gardete (A23), as principais acessibilidades são

asseguradas pelo IP2 (lanço Castelo Branco - Portalegre), que serve sobretudo

ligações à Região do Alentejo, bem como a Espanha, através da Fronteira do Caia

(Elvas).

Embora com um âmbito mais local, a EN18/ ER1819 (VV Ródão-Nisa-Alpalhão/IP2)

desempenha funções de idêntica relevância relativamente às zonas central (Vila Velha

de Ródão) e Nascente do concelho, representando um encurtamento significativo

relativamente ao trajeto proporcionado pela articulação entre a A23 e o IP2.

Por seu turno, o IC8 assegura acessibilidades à sub-região do Pinhal Interior Sul e ao

Litoral Centro (v.g. Coimbra e Leiria), constituindo igualmente, pela sua ligação ao

IP1/A1 (Nó de Pombal), a alternativa mais favorável relativamente ao Litoral Norte.

Relativamente às antigas EN3 e EN18 – num passado recente as vias mais

importantes da Rede Nacional que serviam o concelho –, na sequência da entrada em

serviço do IP2/A23 (que se desenvolve com um traçado aproximadamente paralelo)

verificou-se uma nítida perda de importância das funções desempenhadas a este

nível, assumindo-se sobretudo como eixo distribuidor a nível interno.

O facto de o concelho ser servido diretamente pela A23/IP2-IP6, IP2 e IC8 – ligação

transversal entre os dois eixos longitudinais mais importantes da rede nacional,

nomeadamente o IP1 e o IP2 –, confere-lhe satisfatórias condições de acessibilidade

rodoviária.

As acessibilidades à Região de Lisboa e do Porto são asseguradas por itinerários

principais (IP) integrados na Rede Nacional de Auto-estradas, os quais garantem

elevados padrões de mobilidade, beneficiando o concelho de Vila Velha de Ródão
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duma localização privilegiada relativamente à A23, que atravessa longitudinalmente a

sua região Poente, estabelecendo, tal como anteriormente referido, seis nós de

ligação à rede concelhia.

Quanto à acessibilidade local, traduzida nas ligações às sedes dos restantes

concelhos limítrofes, esta é bastante diferenciada, devendo ser considerada como

elevada relativamente a Nisa – servida pela ER18 –, e reduzida nos restantes casos,

tendo em conta essencialmente as distâncias registadas, face ao tipo de relações de

proximidade existentes.

Por último, e como consequência natural da sua localização geográfica, assinale-se a

favorável acessibilidade relativamente a algumas fronteiras internacionais, com

particular destaque para a do Caia (Elvas) e, face às excelentes características

proporcionadas pela A23, mesmo a Vilar Formoso, aspeto que assume enorme

relevância como fator de desenvolvimento concelhio e regional.

CELTEJO Fonte: Infraestruturas de Portugal

Figura Se11 – Mapa da Rede Rodoviária na zona de Vila Velha do Rodão
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2 SITUAÇÃO PROSPETIVA NA AUSÊNCIA DO PROJETO

Neste item perspetiva-se a evolução do estado atual do ambiente na circunstância da

não execução do Projeto.

Tendo em conta as características do projeto e a área onde se insere, a análise da

projeção da situação de referência na ausência da execução do Projeto terá especial

significado a nível da socio-economia local e das emissões gasosas a nível nacional.

Com a não realização deste projeto os restantes descritores ambientais terão uma

evolução natural como a que já se tem vindo a ocorrer nesta região.

Do ponto de vista da Ocupação do Solo, estando a área de implantação do projeto

inserida no interior do perímetro industrial da CELTEJO e num espaço definido no

âmbito do Plano Diretor de Vila Velha do Rodão como Espaço Urbanizado de

Atividades Económicas conforme Planta de Ordenamento do PDM, tendo já sido

definido, na revisão do PDM, para a área contigua a nascente da atual zona industrial

uma expansão como espaço urbanizável de atividades económicas.

Numa análise prospetiva da ocupação da área, em termos de Instrumentos de Gestão

do Território tudo indica que esta área seja sempre afeta à instalação de atividades

industriais, mesmo que não se concretize o projeto atualmente em avaliação.

Em termos socioeconómicos com a não realização deste Projeto antevê-se para o

concelho de Vila Velha de Rodão, que numa primeira fase, continuará a acentuar-se o

aumento da taxa de desemprego bem como as dificuldades na fixação da população

jovem (objetivos do município de Vila Velha do Rodão), permanecendo a continuada

degradação das características sociais e económicas e o envelhecimento da

população.

Atualmente, no contexto vivenciado nas regiões mais interiores do território nacional, e

face à conjuntura económica que atravessa, não poderá ser esquecido que o Projeto

constitui um agente económico no tecido socioeconómico local, não só a nível direto

como indireto pela fixação de pessoas ligadas à produção florestal da região.

Em termos de qualidade do ar tendo em consideração que esta Central de Biomassa

permitirá a produção de energia elétrica a partir de biomassa residual, combustível não
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fóssil, contribuirá de forma favorável para o Plano Nacional de Redução das Emissões

de Dióxido de Carbono, assim como para a diminuição de saída de divisas associadas

à aquisição de combustíveis fósseis.
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CAPÍTULO 5 - ANÁLISE DE IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS
MITIGADORAS

1. AVALIAÇÃO DE IMPACTES

Tendo já sido feita uma descrição do Projeto e caracterização da área de implantação está-

se apto neste capítulo para efetuar a avaliação de impactes, i.e., identificação dos efeitos

deste Projeto sobre os principais parâmetros ambientais.

A avaliação dos impactes ambientais foi efetuada de forma diferenciada para dois tempos

de atuação, a que correspondem impactes diferentes, designadamente a fase de

construção, que envolve a construção das infraestruturas e equipamentos industriais e a

fase de exploração da unidade industrial em apreço.

Atendendo a que não existem elementos relativos aos eventuais planos de remodelação ou

desativação da unidade a instalar, não se procedeu à avaliação dos impactes associados à

fase de desativação do Projeto. Realça-se, no entanto, que, após o período de vida útil das

infraestruturas e construções executadas no âmbito da concretização do Projeto, se prevê

que a sua eventual reformulação ou substituição seja devidamente avaliada e que sejam

tomadas as medidas consideradas necessárias para garantir a continuidade da utilização da

área industrial em estudo.

No que respeita especificamente ao possível encerramento, abandono e/ou

desmantelamento do Projeto, estando este inserido no interior do perímetro industrial da

CELTEJO, entende-se que esta deverá obedecer ao Decreto-Lei nº 73/2015, de 11 de Maio

com a republicação no Anexo II do Decreto-lei nº 169/2012, de 1 de Agosto do Sistema da

Indústria Responsável, que estabelece normas disciplinadoras do exercício da atividade

industrial, visando a prevenção de riscos, ecoinovação, ecoeficiência, sustentabilidade e

responsabilidade social.

Concretamente, o nº 2 do Artigo 3º deste Decreto-lei define que o industrial deve

designadamente:
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“h) Adotar as medidas necessárias para evitar riscos em matéria de segurança e poluição,

de modo que o local de exploração seja colocado em estado satisfatório, na altura da

desativação definitiva do estabelecimento industrial”.

A nível da análise de impactes, foi efetuada a identificação dos impactes sobre os

parâmetros naturais e sociais decorrentes do Projeto em estudo, por forma a reduzir os

impactes negativos e, sempre que possível, potenciar os impactes positivos.

Tendo em atenção as características do projeto e a fase em que este se encontra, a

avaliação de impactes ambientais é desenvolvida, de modo geral, segundo as seguintes

etapas:

• Identificação e descrição das ações do projeto com potencial impacte nas fases de

construção e funcionamento;

• Determinação das características dos impactes;

• Avaliação da importância dos impactes derivados de cada ação.

Por forma a fazer uma análise integrada deste projeto além da análise da inter-relação entre

os diferentes parâmetros constituintes do meio ambiente foram analisados os impactes

cumulativos associados à presença de outras instalações similares ou complementares.

Após a identificação dos impactes sobre os parâmetros naturais e sociais foi feita a sua

avaliação tendo em conta cada parâmetro mas também a inter-relação entre eles.

Esta avaliação passou primeiro pela classificação da importância/significância do respetivo

impacte, que de forma decrescente de importância foram classificados como: muito
significativo; significativo e pouco significativo. Tendo sido dada maior relevância aos

impactes muito significativos e significativos a ponto de se proporem medidas de

minimização e até monitorização da sua evolução durante as diferentes fases analisadas.

Com a significância pretende-se expressar a relevância da alteração do estado do ambiente,

sendo uma medida relativa, já que é normalmente considerada uma medida subjetiva dos

impactes, na medida em que a sua avaliação requer a realização de um juízo de valor por

parte de quem a efetua, que deve ser sempre analisada no contexto em que se insere. Um

impacte significativo será aquele para o qual as condições ambientais ou sociais previstas

para o futuro, resultantes da ação proposta, diferem das esperadas pela variação natural, e

quando esta previsão levanta preocupações entre os técnicos ou no público afetado.
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A subjetividade associada ao conceito de significância dos impactes foi, no entanto,

reduzida através da adoção de critérios objetivos de avaliação, baseados em normas legais,

em requisitos específicos de qualidade ambiental, ou em métodos sistemáticos de avaliação

da importância ecológica de um recurso.

No sentido de melhor identificar a forma de avaliação da importância de cada impacte para

os diferentes descritores apresentam-se de seguida os critérios utilizados:

Recursos hídricos, qualidade do ar e ruído

Consideraram-se como impactes significativos sobre o meio natural para os descritores

água, qualidade do ar e ruído os impactes resultantes do projeto que impliquem a violação

de critérios ou padrões de qualidade estabelecidos a nível nacional e europeu e de muito
significativos quando este não cumprimento tenha uma magnitude geográfica ou temporal

elevada.

Fauna e flora

A avaliação de impactes foi realizada em termos qualitativos para tal teve-se em

consideração essencialmente o valor e funcionalidade dos diversos biótopos e comunidades

vegetais, a importância da área para espécies com estatuto biogeográfico especial e

espécies ameaçadas e/ou constantes nas Diretivas comunitárias transpostas para o quadro

legal nacional.

A avaliação dos impactes é realizada com base no grau de afetação da fauna e flora locais,

considerando o valor destas determinado na situação de referência.

Os impactes são então classificados de acordo com a sua importância relativa aos demais

impactes, nas seguintes categorias: pouco significativo quando os efeitos são visíveis mas

não há perturbação das populações locais; significativo quando há um efeito prejudicial ao

nível das populações locais e muito significativo quando há um efeito prejudicial ao nível

das populações a nível regional ou nacional.
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Ocupação do Solo, áreas regulamentares

Os parâmetros ocupação do solo e áreas regulamentares são uma área de avaliação de

impactes em que não existem valores guia ou indicadores definidos, assim na avaliação da

importância do impacte para o descritor ocupação do solo considerou-se como significativo
quando afetava os solos quer por contaminação quer por alteração da atual classificação e

muito significativos quando essa ocupação afeta grande extensão de solos. Relativamente

às áreas regulamentares considerou-se ser um impacte significativo quando obrigava a

alterações das disposições legais inscritas em instrumentos de gestão territorial e muito
significativo quando o projeto leva ao incumprimento do definido nos instrumentos de

gestão territorial ou condiciona opções de ordenamento para as áreas envolventes à área

diretamente afetada pelo projeto.

Paisagem

No que diz respeito à sua significância, a avaliação dos impactes na paisagem decorre

essencialmente das relações estabelecidas entre a análise da capacidade de absorção e as

características visuais da paisagem, nomeadamente, no que se refere ao universo de

potenciais observadores.

Assim, e considerando a subjetividade que comporta a análise, de per si, de um fator

inerente a todo o processo de valoração, deverá ter-se em linha de conta que a significância

do impacte na paisagem é tanto maior quanto maior for o número de potenciais

observadores. A esta última situação associa-se igualmente uma menor capacidade de

absorção da paisagem face à introdução de elementos adversos ao meio natural.

Assim para a paisagem avaliou-se como impacte significativo quando eram afetadas áreas

com elevado valor cénico e de muito significativo quando o grau de intrusão e o número

de observadores é elevado.

Património

A nível patrimonial os impactes foram classificados a nível de significância do seguinte

modo: pouco significativo quando se prevê a afetação marginal (i.e., tangencial) ou das

imediações de sítios ou imóveis; a afetação de um valor patrimonial que, pelas suas

características particulares, não perca de forma significativa o seu valor caso seja removido

para outro local.
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Considera-se um impacte como significativo quando se prevê a afetação indireta de

imóveis, áreas de proteção especial, mesmo que apenas por efeito visual nefasto ou

potenciação de circunstâncias que levem à sua eventual destruição / degradação; a

afetação direta de sítios ou imóveis que, possa ser considerado de especial relevância

patrimonial, pelo menos num dos critérios de importância patrimonial, e desde que a

afetação assuma uma das seguintes características: seja total ou abarque uma parte

significativa do sítio (i.e., 1/3 ou mais), seja parcial mas abranja uma parte considerada

central ou nuclear e não seja, por alguma circunstância, passível de minimização através da

salvaguarda integral de informação científica nele contida.

Considera-se um impacte como muito significativo quando se prevê a afetação direta de

um sítio ou imóvel classificado (como Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público ou

Imóvel de Valor Concelhio / Interesse Municipal), afetação direta da área de proteção legal

de 50 metros de um sítio ou imóvel classificado, afetação direta da Zona Especial de

Proteção de um sítio ou imóvel classificado, afetação direta de um sítio ou imóvel não

classificado, o qual pelo menos num dos critérios seguintes pode ser considerado de

especial relevância patrimonial (antiguidade; raridade; beleza estética e/ou integração

paisagística; monumentalidade; potencial de informação científica e potencial de exploração

turística) e a afetação direta de uma área de elevado interesse paisagístico e histórico /

arqueológico, ou de um conjunto de valores patrimoniais particularmente relevante pela sua

singularidade, harmonia, homogeneidade arquitetónica ou coerência cronológica, desde que

a afetação, mesmo que não incida sobre a totalidade, ponha em causa o valor de todo o

conjunto ou área.

Sócio-economia

Em relação aos aspetos sócio-económicos (ex: população, infraestruturas, etc.) os impactes

consideraram-se significativos quando determinam alteração da qualidade de vida das

populações mais próximas; quando o projeto envolve investimentos que poderão ter efeitos

sócio económicos não só a uma escala de região mas também nacional ou da comunidade

europeia o impacte considerou-se muito significativo.

Após a avaliação da importância do impacte este foi avaliado quanto a:

• Natureza em positivo e negativo. Os impactes positivos são os que acarretam

ganhos para o ambiente.
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• Duração em permanente e temporário, um impacte permanente é aquele que

terá o seu efeito durante o tempo de vida útil do projeto ou até mesmo após a sua

desativação.

• Faseamento dividido em curto, médio e longo prazo, os prazos aqui definidos

não têm a ver com o tempo de ocorrência do impacte mas sim com o início de

verificação do seu efeito, assim os impactes de curto prazo são os que têm efeito

imediato sobre o meio ambiente e os de longo prazo são aqueles que se farão

sentir 5 ou mais anos após a sua existência.

• Efeito do impacte sobre o ambiente que pode ser direto e indireto. Os impactes

diretos são determinados pelo próprio projeto e os indiretos são os que os efeitos

se devem não ao projeto mas às atividades com ele relacionadas.

• A certeza ou probabilidade de ocorrência expressa o risco de manifestação do

impacte, qualificaram-se os impactes relativamente à sua probabilidade de

ocorrência em pouco provável, provável e muito provável. Nesta última classe

de qualificação das características de impacte estarão igualmente

compreendidos os impactes cuja probabilidade de ocorrência seja elevada e por

isso sejam considerados quase como certos, com efeito a incerteza inerente ao

processo de identificação de impactes previsíveis não permite níveis de certeza

absolutos.

Relativamente à probabilidade de ocorrência é considerada pouco provável
quando é conceitualmente possível, mas extremamente improvável de ocorrer

durante a vida útil da instalação. É considerada provável quando esperado

ocorrer até uma vez durante a vida útil da instalação e considerado muito
provável quando esperado ocorrer várias vezes durante a vida útil da instalação.

Por forma a melhor visualizar a avaliação dos principais impactes é apresentado nas

Tabelas Im01 e Im02 um resumo do texto apresentado neste capítulo.

Quando houve incerteza quanto à avaliação do impacte para a sua classificação,

recomendou-se uma monitorização por forma a realizar a sua avaliação no sentido de serem

tomadas medidas de mitigação ainda em tempo útil.
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1.1. GEOLOGIA

 Fase de Construção

Os principais impactes do projeto sobre a geologia na fase de construção normalmente

decorrem das terraplanagens necessárias para o nivelamento do terreno para a cota de

construção o que poderá levar a alterações geomorfológicas. Neste caso concreto, toda a

área de terreno afeta ao Projeto é plana, já se encontra limpa e terraplanada e

impermeabilizada, face ao facto de ser no interior do perímetro industrial da CELTEJO.

Assim os principais impactes em termos geomorfológicos estão associados:

• à implantação do estaleiro,

• escavações para a implantação das infraestruturas (edifício, redes de águas pluviais,

de abastecimento de água, eletricidade, rede de gás natural e acessos),

• circulação de maquinaria pesada;

• e da impermeabilização progressiva da área a intervencionar;

que induzem a fenómenos de erosão em resultado da compactação do solo.

Assim considera-se este impacte negativo, pouco significativo, pouco provável, curto prazo,

direto e permanente.

 Fase de Funcionamento

Durante a fase de funcionamento da instalação não há impactes a assinalar sobre este

descritor.

1.2. SOLOS

Os impactes sobre os solos resultam das ações que comprometem a estabilidade do solo e

a sua evolução, implicando alterações ao nível das características físico-químicas, como

sejam as modificações a nível da capacidade de armazenamento e retenção de água,

teores de humidade, arejamento e permeabilidade. Estes impactes estão diretamente

relacionados com os processos erosivos, alterações nos horizontes, modificações de uso e

adição de substâncias químicas.
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 Fase de Construção

As principais atividades geradoras de impactes nesta fase prendem-se essencialmente com

a:

• Preparação do terreno;

• Implantação do estaleiro;

• Construção de infraestruturas.

Neste âmbito, importa referir que o terreno afeto à implantação do Projeto já está

terraplanado à cota de construção.

Para a concretização destas atividades serão necessárias as seguintes ações:

• Ocupação dos solos pela instalação dos elementos de projeto considerados

(infraestruturas, vias de circulação e espaços verdes), nomeadamente com recurso a

pequenas terraplanagens;

• Compactação dos solos, consequência da instalação do estaleiro de obra.

Durante a fase de construção do Projeto os impactes negativos sobre o solo resultarão do

conjunto de ações em obra que venham a implicar alteração da estrutura do solo,

modificando as condições de arejamento e circulação de água e a remoção de horizontes

mais profundos do solo, uma vez que o horizonte superficial do solo que apresenta

normalmente maiores níveis de matéria orgânica, terá já sido removido no âmbito da

ocupação já feita pela CELTEJO, os impactes resultantes deste Projeto são atribuíveis às

seguintes ações: escavações para proceder às fundações dos edifícios, compactação

temporária do solo (devida à instalação do estaleiro e à movimentação de veículos e

maquinaria pesada) e compactação permanente do solo (devida à implantação de

construções e à criação de pequenas superfícies impermeáveis).

Na área envolvente ao perímetro industrial da CELTEJO os solos são principalmente os

Argiluviados Pouco Insaturados e insipientes, de capacidade de uso D e E (limitações

severas a muito severas para utilização agrícola). As principais limitações dos solos

presentes são ao nível da erosão e escoamento superficial.

Os solos diretamente ocupados pelo Projeto da Central de Biomassa correspondem

maioritariamente a solos identificados na carta de solos como de “Área Social” pelo facto de
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já estarem a ser utilizados como área industrial e são considerados como espaço

impermeabilizado.

Tendo em conta a anterior utilização do solo para atividade industrial, considera-se que o

impacte decorrente da construção no mesmo será nulo.

Durante a fase de construção, por vezes por parte do empreiteiro, não são tomadas as

devidas medidas de boa conduta no que se refere ao acondicionamento dos resíduos de

obra e materiais a utilizar durante a obra, o que poderá conduzir à contaminação dos solos e

subsequentemente dos recursos hídricos, considera-se que este impacte, a ocorrer será

negativo, significativo, indireto, curto prazo, pouco provável, temporário.

 Fase de Funcionamento

Durante a fase de funcionamento, qualquer impacte que possa ocorrer sobre os solos está

relacionada com uma possível contaminação dos solos pelo derrame de qualquer produto.

Tendo em consideração que o Projeto terá os seus resíduos armazenados em parque

impermeabilizado, que todos os resíduos mais vulneráveis a derrame estão armazenados

em local com bacia de retenção e que os efluentes industriais serão conduzidos para

tratamento na ETARI não se perspetivam impactes sobre os solos no entanto, a ocorrer,

este impacte é considerado negativo, significativo, pouco provável, temporário, direto e a

curto prazo.

1.3. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

 Fase de Construção

A instalação da Central de Biomassa será implantada em Espaço de Atividades

Económicas.

Em termos de área edificada face à dimensão do terreno afeto às instalações da CELTEJO,

a qual em termos de área de construção e de impermeabilização cumpre os índices

definidos para este espaço a nível de edificabilidade, e tendo em consideração que o Projeto

irá ocupar espaços já impermeabilizados e que esta atividade se encaixa no definido como

instalação a ocupar este tipo de solo, considera-se este um impacte nulo a nível dos

instrumentos de gestão do território.
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O concelho de Vila Velha de Rodão, pela sua localização no interior do país debate-se com

um problema que é ser competitivo e atrativo para o alojamento de atividades económicas e

a fixação de pessoas no concelho, para garantir um desenvolvimento económico do

município. Este é um tema transversal aos diferentes instrumentos de gestão do território

para esta região o qual também está refletido no PDM de Vila Velha do Rodão.

Tendo em consideração a tipologia de projeto, central para a produção de energia elétrica a

partir de biomassa florestal, atividade que permitirá um desenvolvimento económico e

ambiental sustentado, pode-se considerar um impacte positivo, significativo tendo em

consideração o reconhecido interesse socioeconómico deste projeto para a região e o qual

não conduz a alteração do uso do solo, direto, curto prazo, muito provável e permanente

Na fase de funcionamento não haverá impactes sobre este descritor.

1.4. RECURSOS HÍDRICOS

 Fase de Construção

Os impactes relacionados com novas construções normalmente têm por base a

impermeabilização do terreno, decorrente da implantação das infraestruturas projetadas

(edifícios e áreas pavimentadas), consumos de água e descarga de efluentes industriais.

O Projeto como será instalado em área já impermeabilizada não terá qualquer efeito na

alteração do carregamento dos aquíferos.

Os potenciais impactes do Projeto sobre a qualidade da água, durante a fase de construção,

consistem:

• no possível aumento dos sólidos em suspensão na água, por arrastamento de

partículas de solo, em resultado das movimentações de terras a efetuar nesta fase e

da presença de solos a descoberto;

• na possibilidade de contaminação da linhas de água por descarga de águas

residuais produzidas na obra ou em resultado da ocorrência de derrames de

produtos poluentes.

O arrastamento de grandes quantidades de partículas pelas águas pluviais nesta situação

poderia ter como resultado não só um aumento da concentração de sólidos suspensos totais



EDP PRODUÇÃO – BIOELÉTRICA, SA
Estudo de Impacte Ambiental da Central de Biomassa em Vila Velha do Rodão
Julho de 2016

5-11

nas linhas de água recetoras – neste caso Ribeira de Enxarique e Ribeiro do Vale das

Vinhas - mas também contribuir para o mau funcionamento dos componentes da rede de

drenagem – coletores e sumidouros.

No caso concreto do Projeto em análise, os movimentos de terra a executar serão pouco

significativos, uma vez que se limitam à execução das obras de infra-estruturação afetas ao

Projeto, porque já existe toda a rede principal instalada no interior da unidade industrial da

CELTEJO. Os movimentos de terra a executar referem-se, essencialmente, às escavações

para execução de fundações da fossa de receção da biomassa florestal, dos pequenos

edifícios a construir e das redes de infraestruturas enterradas.

Assim, considera-se que os impactes do arrastamento de partículas de solos sobre os

recursos hídricos superficiais (e rede de drenagem), na fase de construção, serão negativos,

prováveis, temporários (ocorrendo apenas em períodos de ocorrência de precipitação, em

que sejam executadas escavações ou se verifique a presença de áreas com solos a

descoberto), face à dimensão das escavações pouco significativos, indireto e a curto prazo.

Quanto às águas residuais produzidas durante a fase de construção, verifica-se que

compreendem os seguintes tipos:

• águas residuais domésticas, provenientes das instalações sanitárias do estaleiro,

que serão encaminhadas para o coletor já existente de rede doméstica da CELTEJO;

ou, em alternativa, encaminhadas para contentores estanques para posterior

descarga por empresa licenciada;

• águas da lavagem de equipamentos e máquinas, que deverão também ser

encaminhadas para a rede de águas residuais industriais da CELTEJO;

Nestas circunstâncias não são expectáveis quaisquer impactes sobre os recursos hídricos

superficiais associados às águas residuais produzidas na fase de construção.

Refere-se ainda a possibilidade de ocorrerem alguns impactes relacionados com a presença

de substâncias poluentes na obra, nomeadamente lubrificantes, que poderão atingir as

linhas de água, em resultado da ocorrência de derrames na área da obra que podem ser

arrastados e contaminar as águas superficiais ou infiltrar-se no solo contaminando as águas

subterrâneas. Tendo em conta que está prevista a implementação de um Plano de

Acompanhamento Ambiental para a empreitada em questão, os impactes expectáveis sobre

os recursos hídricos, relacionados com a presença e utilização de substâncias poluentes na
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obra, são apesar de negativos, pouco significativos, pouco prováveis, médio prazo e

temporário.

 Fase de Funcionamento

Durante a fase de funcionamento os impactes sobre os recursos hídricos estão

principalmente relacionados com a captação de água para consumo e/ou com a descarga

de efluentes líquidos.

É de referir que a água de consumo quer doméstico (500 l/dia), industrial e rede de incendio

(2 800 m3/dia Central de Biomassa) e Nova Caldeira de Recuperação (1 100 m3/dia) será

fornecida pela CELTEJO e este caudal enquadra-se nos caudais previsto na licença de

captação de água já existente.

Em termos de efluentes líquidos, a Central de Biomassa terá somente efluentes domésticos

associados a casas de banho e balneários. Este tipo de atividade não tem a produção de

efluentes industriais já que o principal uso de água é para sistemas de refrigeração em

circuito fechado.

A Nova Caldeira de Recuperação tem o efluente associado à purga da caldeira que é um

caudal de cerca de 1 100 m3/d.

Durante a fase de exploração, os potenciais impactes do Projeto sobre a qualidade da água

dizem respeito a:

• Produção e descarga de águas residuais domésticas – provenientes das instalações

sanitárias e áreas sociais da Central de Biomassa;

• Produção de efluentes industriais – Purga da Nova Caldeira de Recuperação;

• Produção e descarga de águas residuais pluviais – provenientes das coberturas dos

edifícios e das áreas exteriores.

Relativamente às primeiras, os efluentes domésticos, e purgas da Caldeira de Recuperação

serão descarregados para a rede de drenagem da CELTEJO para posterior tratamento na

ETARI.

Quanto às águas pluviais, estas serão descarregadas para o mesmo coletor da CELTEJO

de águas pluviais, já que as zonas a intervencionar são áreas já impermeabilizadas.
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Assim, prevê-se que, durante a fase de funcionamento, os impactes sobre os recursos

hídricos sejam nulos.

1.5. FAUNA e FLORA

A avaliação de impactes foi realizada em termos qualitativos. Nesta avaliação teve-se em

consideração essencialmente o valor e funcionalidade dos diversos biótopos, a importância

da área para espécies com estatuto biogeográfico especial e espécies ameaçadas e/ou

constantes nas Diretivas comunitárias.

 Fase de Construção

Visto que o Projeto em avaliação será implantado no interior de uma unidade industrial que

já se encontra construída e em funcionamento e estando o perímetro fabril perfeitamente

definido e delimitado, todos os impactes associados à fase de construção, os quais em

projetos desta natureza estão sobretudo associados à mobilização de terras e desmatação

(destruição da vegetação) com a consequente destruição dos biótopos para a fauna e

respetiva perturbação, já ocorreram no passado, não se prevendo impactes associados

especificamente a este Projeto.

 Fase de Funcionamento

Na fase de exploração, é apenas expectável impacte para a fauna associados ao aumento

da frequência de pesados que poderá ter como consequência o atropelamento esporádico

de vertebrados, principalmente na estrada nacional EN241 rodovias regionais que não se

encontram vedadas. Considera-se este como um efeito permanente, com abrangência local

uma vez que se processa em estradas já com elevado nível de tráfego de pesados.

Classifica-se como negativo, pouco provável e pouco significativo face à situação já

existente.
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1.6. PAISAGEM

Neste capítulo, o principal objetivo é identificar e avaliar os impactes que poderão resultar da

implantação do projeto proposto, que consiste na reconversão da atual caldeira de

recuperação para caldeira de biomassa e será também utilizada a mesma chaminé já

existente onde as principais novas infraestruturas quer em termos de volumetria quer de

altura são as referentes à nova caldeira de recuperação e respetiva chaminé.

Os impactes previstos sobre a paisagem, decorrentes do Projeto em estudo vão surgir como

consequência das seguintes ações:

• Infra-estruturas de apoio à obra: implantação de estaleiros, depósito de terras e outros

materiais, movimentação de maquinaria;

• Movimentos de terras;

• Visualização do projeto proposto.

As ações enumeradas anteriormente vão servir como referência metodológica para a

descrição e avaliação dos impactes ambientais.

 Fase de construção

Na fase de construção, as perturbações vão estar diretamente relacionadas com a intrusão

visual na paisagem, resultante de uma desorganização espacial e funcional. Esta intrusão

vai ter particular incidência nos utentes presentes na área de influência do Projeto que

consigam observar a obra.

As perturbações manifestam-se principalmente através dos recursos e infra-estruturas

necessárias à implementação do novo volume construído e estruturas associadas, que

integram a área em estudo. Neste contexto, a introdução de elementos estranhos à

paisagem – maquinaria pesada, materiais de construção e estaleiro de obra – vai originar

um efeito de intrusão visual.

A intrusão de elementos estranhos e a circulação de maquinaria constituirá, por si só, um

fator de perturbação visual, podendo contribuir para a diminuição da visibilidade na zona

envolvente.
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Na fase de construção, a movimentação de terras implica a realização de pequenas

escavações. As ações relacionadas com a movimentação de terras na área de projeto vão

fazer-se sentir, através de uma desorganização espacial e funcional.

O impacte resultante destas perturbações é considerado negativo, pouco significativo,

imediato, direto, provável e localizado, dada a dimensão e exposição da área de projeto e o

programa previsto. No entanto, é de salientar que os impactes visuais descritos são

temporários.

Considera-se que a área de Projeto poderá gerar conflitos visuais, uma vez que esta se

situa num ponto que é particularmente exposto e percetível. Os locais mais críticos e com

maior visibilidade sobre a área a intervencionar estão localizados a oeste, este e sudoeste,

devido à morfologia do território. Ainda assim, a presença de alinhamentos vegetais com

funções de enquadramento, articulados com a estrutura viária existente reduzem o impacte

previsto.

 Fase de exploração

Na fase de exploração a apropriação do espaço para a exploração de novas estruturas e

volumes construídos vai gerar uma nova realidade, o impacte decorrente da visualização da

nova caldeira de recuperação, nova chaminé e volume construído persistem. No entanto, se

forem aplicadas as medidas de minimização preconizadas, é possível repor um maior

equilíbrio e ordem ao longo da zona intervencionada.

Considera-se que durante esta fase, o impacte continue a ser negativo, pouco significativo

face à sua já existência no local, permanente, direto e minimizável em praticamente toda a

área de influência de projeto. No entanto, a sua magnitude e significado estão diretamente

relacionados com o número de observadores existentes nas áreas envolventes e por isso,

esta avaliação poderá ser pontualmente diferente, sendo que a magnitude e significado do

impacte vão sempre ser inferiores.
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1.7. AR

 Fase de Construção

Durante a fase de implantação do Projeto prevê-se a realização de ações suscetíveis de

causar impacte na qualidade do ar, nomeadamente:

• Movimentação de terras e escavações;

• Circulação de veículos pesados e máquinas não rodoviárias;

Os principais poluentes associados às ações descritas são a emissão de partículas em

suspensão (poeiras) e gases provenientes da combustão dos motores dos veículos, como

se apresenta na Tabela Qa14.

Tabela Qa14– Poluentes emitidos no decurso das ações potenciais de causar poluição atmosférica
durante a fase de construção

AÇÃO POTENCIAL DE IMPACTO

NA QUALIDADE DO AR

POLUENTES

PARTÍCULAS HC NOX SOX CO

Movimentação de terras e
escavações X

Circulação de veículos
pesados de mercadorias X1 X X X X

Circulação de máquinas nos
estaleiros e zonas de obras X1 X X X X

HC – Hidrocarbonetos; NOX – óxidos de nitrogénio, SOX – óxidos de enxofre; CO – monóxido de carbono.
1 – Esta emissão ocorre quer pelo funcionamento dos motores, quer pela ressuspensão de partículas aquando a circulação em
vias não pavimentadas.

Os impactes mais significativos ocorridos durante a construção do Projeto estão associados

ao aumento das concentrações de partículas, emitidas por todas as atividades relevantes

identificadas, principalmente nas zonas próximas da construção.

O acréscimo local das emissões de óxidos de enxofre (SOX), óxidos de azoto (NOX),

hidrocarbonetos (HC), monóxido de carbono (CO) e partículas, originado pela circulação de

viaturas e outras máquinas não rodoviárias, depende do número de veículos previstos e do

período de tempo alocado a cada um dos veículos.

O impacte dos camiões de transporte de mercadorias de e para a obra terá um impacte

geográfico mais extenso.
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O impacte na qualidade do ar será mais significativo na envolvente do(s) estaleiros e na

envolvente da via de acesso à CELTEJO.

O impacte devido à emissão de poluentes pelos motores dos camiões e maquinaria usada

em obra é negativo, direto, provável e pouco significativo.

 Fase de Funcionamento

Neste capítulo foi efetuada a avaliação do impacte na qualidade do ar pela entrada em

funcionamento do Projeto, a ser instalado no interior do perímetro da CELTEJO, com

recurso à modelação da dispersão atmosférica, a nível local. Considerou-se, para tal, o

mesmo ano meteorológico da caracterização do ambiente afetado pelo Projeto e as

emissões da nova Central de Biomassa e da Nova Caldeira de Recuperação, a ocorrer nas

condições previstas de funcionamento, para além das fontes de emissão que continuarão

em funcionamento.

Salienta-se que, com a entrada em funcionamento da Central de Biomassa, as fontes FF3

(tanque de smelt) e FF7 (central de cogeração a gás natural) deixarão de funcionar, não

sendo portanto contempladas nesta fase do estudo. Uma vez que a nova Central de

Biomassa irá utilizar a atual caldeira de recuperação da CELTEJO (FF4), foram

contempladas as emissões associadas à nova caldeira de recuperação da CELTEJO (FF8),

bem como, as emissões provenientes da fonte FF6, associada ao lavador dos gases de

branqueamento. Nesta fase considerou-se ainda que as emissões das fontes FF1 e FF2 se

mantinham em funcionamento tal como na situação atual. As fontes fixas de emissão

consideradas na análise de impactes está apresentada na Tabela Qa15.
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Tabela Qa15 – Dados estruturais das fontes fixas, fatores de emissão e características do escoamento,

Fonte Designação da fonte
Altura

(m)

Diâm
etro

(m)

Temp.
(ºC)

Vel.
(m.s-1)

Emissões (g.s-1)

NO2 CO
PM1

0
SO2

FF1
Caldeira biomassa (produção

de energia)
55,5 1,54 132 12,3 2,54 3,14 0,94 0,03

FF2
Forno de cal (produção de cal

viva)
28,5 0,88 251 9,1 1,59 1,38 0,08 0,01

FF6

Lavador dos gases de

branqueamento (Scrubber) (o

branqueamento apenas é

utilizado na produção de

pasta ECF)

44,4 0,80 75 3,2
0,79

(1)
-

0,24
(1)

0,79
(1)

(FF4) Nova

Caldeira

Biomassa

Caldeira a biomassa 100,0 1,56 150 13,8
5,86

(2)

9,77
(2)

0,20
(2)

2,74
(2)

(FF8) Nova

Caldeira de

Recuperação

Caldeira de recuperação

(recuperação química do licor

negro e produção de vapor)

100,0 3,30 185 9,2
15,80

(3)

39,50
(4)

3,16
(3)

3,95
(3)

(1) Valores determinados com base nos VLE definidos na Portaria nº 675/2009 de 23 de junho;
(2) Valores determinados com base nos VLE indicados no BREF;
(3) Valores determinados com base nos VLE estipulados na Licença Ambiental, para a caldeira de recuperação, após
setembro de 2018.
(4) Valores determinados com base nos VLE definidos na Portaria nº 677/2009 de 23 de junho;

As emissões do tráfego rodoviário das vias existentes no domínio em estudo mantêm-se

inalteradas face à situação de referência, com exceção da via de acesso à CELTEJO, em

que se considera um acréscimo do número de veículos pesados.

Os resultados apresentados incluem, para os poluentes NO2, PM10 e SO2 os respetivos

valores de fundo. Para o CO não foi possível estabelecer um valor de fundo, uma vez que

este poluente não é medido na estação rural de fundo de Chamusca.

- Dióxido de Azoto

As figuras Qa12 e Qa13 apresentam os mapas de distribuição de valores máximos das

médias horárias e médios anuais de NO2 para a situação de funcionamento, respetivamente.

A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite horário e anual estipulado no
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Decreto-Lei nº 102/2010 para este poluente, 200 µg.m-3 e 40 µg.m-3, respetivamente. Os

valores apresentados incluem o valor de fundo de 6,18 µg.m-3.

Figura Qa12 – Campo estimado das concentrações máximas das médias horárias de NO2 (g.m-3)

verificadas no domínio em análise (situação futura).
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Figura Qa13 – Campo estimado das concentrações médias anuais de NO2 (g.m-3) verificadas no domínio

em análise (situação futura).

O mapa de distribuição das concentrações máximas horárias de NO2 demostra que no

domínio em estudo não são registadas concentrações horárias acima do valor limite,

200 µg.m-3.

O mapa de distribuição das concentrações médias anuais de NO2 evidencia que não ocorre

o registo de concentrações médias anuais acima do valor limite, 40 µg.m-3.

Face à situação atual, verifica-se um aumento da área afetada pelos valores diários e anuais

mais elevados, mas ainda assim, inferiores aos respetivos valores limite.
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A Tabela Qa16 resume os valores máximos estimados para o NO2 na situação de

funcionamento e estabelece a sua comparação com os respetivos valores limite legislados.

Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 6,18 µg.m-3.

Tabela Qa16 – Resumo dos valores estimados de NO2 e comparação com os respetivos valores limite
legislados no Decreto-Lei nº 102/2010

CENÁRIO PERÍODO
VL

(g.m-3)

VE (g.m-3) EXC.
PERMITIDAS

ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM

EXCEDÊNCIAS EM N.º SUPERIOR

AO PERMITIDO

SEM F2 (1) COM F2 (2) SEM F2 (1) COM F2 (2)

Emissões

do domínio

Horário 200 149,96
78,07

293,75
18 0

0

0,12

Anual 40 9,40
7,79

12,62
- 0

0

0

Legenda VE – Valor Máximo Obtido na Simulação VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados

Os níveis máximos horários de NO2 estimados, após a implantação do Projeto, apresentam-

se acima dos 200 µg.m-3, mas apenas com a aplicação do fator F2 mais conservativo (F2D).

Neste caso, o número de excedências estimadas ultrapassou as 18 horas permitidas no

ano, em três recetores, a 950 metros a sudoeste da instalação, correspondendo a 0,12 km2

do domínio (0,12% do domínio).

Os valores anuais deste poluente continuam a ser reduzidos, tal como na situação atual,

não se verificando a ultrapassagem do valor limite em nenhum dos recetores do domínio

(sem e com aplicação do fator F2).

A Tabela Qa17 resume os valores máximos estimados para o NO2, registados nos 4

recetores sensíveis considerados no estudo, após implantação da Central de Biomassa.
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Tabela Qa17 – Resumo dos valores estimados de NO2, para os recetores sensíveis, e comparação com os
respetivos valores limite legislados

Local Período
VL

(g.m-3)

VE (g.m-3)
Exc.

Permitidas

Área do domínio
(km2) com

excedências em
n.º superior ao

permitido

Número de
horas em

excedência

Sem
F2 (1)

Com
F2 (2)

Sem
F2 (1)

Com
F2 (2)

Sem
F2 (1)

Com F2
(2)

Bombeiros

Voluntários

de Vila Velha

de Ródão

(1)

Horário 200 84,27
45,23

162,36
18 0

0

0
0

0

0

Anual 40 7,44
6,81

8,70
- 0

0

0
0

0

0

Centro de

Saúde de

Vila Velha de

Ródão

(2)

Horário 200 103,12
54,65

200,05
18 0

0

0
0

0

1

Anual 40 8,84
7,51

11,50
- 0

0

0
0

0

0

Estalagem

Portas de

Ródão

(3)

Horário 200 39,57
22,88

72,97
18 0

0

0
0

0

0

Anual 40 7,45
6,82

8,72
- 0

0

0
0

0

0

Porto do

Tejo (4)

Horário 200 40,68
23,43

75,18
18 0

0

0
0

0

0

Anual 40 8,12
7,15

10,05
- 0

0

0
0

0

0

Legenda VE – Valor Máximo Obtido na Simulação VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados
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Os valores máximos horários e anuais de NO2 estimados para os quatro recetores sensíveis

existentes na envolvente da CELTEJO, após implantação do Projeto, encontram-se em

cumprimento da legislação.

No entanto, verifica-se a ultrapassagem do valor limite horário estabelecido para este

poluente, com a aplicação do fator F2 mais conservativo (F2D), num recetor (Centro de

Saúde de Vila Velha de Ródão), mas em número inferior ao permitido (18 horas num ano).

- Monóxido de Carbono

A Figura Qa14 apresenta o mapa de distribuição de valores máximos das médias

octohorárias de CO. A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite estipulado

no Decreto-Lei nº 102/2010 para este poluente, 10 000 µg.m-3.
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Figura Qa14 – Campo estimado das concentrações máximas das médias octohorárias de CO (µg.m-3)
verificadas no domínio em análise (situação futura).

O mapa de distribuição das concentrações máximas octohorárias de CO mostra que, após a

implantação do Projeto, os valores estimados em todo o domínio são muito reduzidos

quando comparados com o valor limite, à semelhança do verificado perante as condições

atuais de funcionamento da unidade industrial.

A Tabela Qa18 resume os valores máximos estimados para o CO na fase de funcionamento

e estabelece a sua comparação com o valor limite legislado.
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Tabela Qa18 – Resumo dos valores estimados de CO e comparação com o valor limite legislado no
Decreto-Lei nº 102/2010

CENÁRIO PERÍODO
VL

(µg.m-3)

VE (mg.m-3)
ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM

EXCEDÊNCIAS EM N.º SUPERIOR

AO PERMITIDO

SEM F2 (1) COM F2 (2) SEM F2 (1) COM F2 (2)

Emissões do

domínio
Octohorário 10000 523,45

261,74

1046,97
0

0

0

Legenda VE – Valor Máximo Obtido na Simulação VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados

À semelhança do verificado na situação atual, os níveis máximos octohorários de CO

estimados após a implantação do Projeto continuam a ser bastante inferiores quando

comparados com o valor limite, sem e com aplicação do fator F2 aos valores estimados.

A Tabela Qa19 resume os valores máximos estimados para o CO, registados nos 4

recetores sensíveis considerados no estudo, após implantação do Projeto.
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Tabela Qa19 – Resumo dos valores estimados de CO, para os recetores sensíveis, e comparação com os
respetivos valores limite legislados

Local Referência Período
VL

(g.m-3)

VE (g.m-3)

Área do
domínio (km2)

com
excedências em
n.º superior ao

permitido

Número de
horas em

excedência

Sem
F2 (1)

Com
F2 (2)

Sem
F2 (1)

Com
F2 (2)

Sem
F2 (1)

Com F2
(2)

Bombeiros

Voluntários de

Vila Velha de

Ródão

(1)

Decreto-

Lei n.º

102/2010

Octohorário 10000

45,63
22,81

91,26
0

0

0
0

0

0

Centro de

Saúde de Vila

Velha de

Ródão

(2)

43,95
21,98

87,91
0

0

0
0

0

0

Estalagem

Portas de

Ródão

(3)

28,11
14,05

56,21
0

0

0
0

0

0

Porto do Tejo

(4)
37,99

18,99

75,97
0

0

0
0

0

0

Legenda VE – Valor Máximo Obtido na Simulação VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados

Os valores máximos octohorários de CO estimados para os quatro recetores sensíveis

existentes na envolvente da CELTEJO são inferiores ao valor limite legislado para proteção

da saúde humana, tal como verificado na situação de referência.
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- Partículas em Suspensão PM10

As Figuras Qa15 e Qa16 apresentam os mapas de distribuição de valores máximos das

médias diárias e médios anuais de PM10, respetivamente.

A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite diário e anual estipulado no

Decreto-Lei nº 102/2010 para este poluente, 50 µg.m-3 e 40 µg.m-3, respetivamente. Os

valores apresentados incluem o valor de fundo de 16,04 µg.m-3.

Figura Qa15 – Campo estimado das concentrações máximas das médias diárias de PM10 (g.m-3)

verificadas no domínio em análise (situação futura).



EDP PRODUÇÃO – BIOELÉTRICA, SA
Estudo de Impacte Ambiental da Central de Biomassa em Vila Velha do Rodão
Julho de 2016

5-28

Figura Qa16 – Campo estimado das concentrações médias anuais de PM10 (g.m-3) verificadas no

domínio em análise (situação futura).

Tal como verificado nas condições atuais de funcionamento, as concentrações máximas

diárias de PM10, após implantação do Projeto, continuam a ser inferiores ao respetivo valor

limite.

Os valores médios anuais, representados na Figura Qa16, mostram que os valores das

concentrações na envolvente da CELTEJO não ultrapassam o valor limite legislado, à

semelhança da situação de referência.

A Tabela Qa20 resume os valores máximos estimados para as PM10 na fase de

funcionamento e estabelece a sua comparação com os respetivos valores limite legislados.



EDP PRODUÇÃO – BIOELÉTRICA, SA
Estudo de Impacte Ambiental da Central de Biomassa em Vila Velha do Rodão
Julho de 2016

5-29

Tabela Qa20 – Resumo dos valores estimados de PM10 e comparação com os respetivos valores limite
legislados no Decreto-Lei n.º 102/2010

CENÁRIO PERÍODO
VL

(µg.m-3)

VE (µg.m-3)
EXC.

PERMITIDAS

ÁREA DO DOMÍNIO (km2)

COM EXCEDÊNCIAS EM N.º

SUPERIOR AO PERMITIDO

SEM F2 (1) COM F2 (2) SEM F2 (1) COM F2 (2)

Emissões

do domínio

Diário 50 28,15
22,10

40,26
35 0

0

0

Anual 40 16,64
16,34

17,25
- 0

0

0

Legenda VE – Valor Máximo Obtido na Simulação VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados

Os valores máximos diários de PM10 são reduzidos, não ultrapassando o respetivo valor

limite, sem e com aplicação do fator F2.

Os valores anuais de PM10 são muito reduzidos (muito próximos do valor de fundo definido

para este poluente), não se verificando a ultrapassagem do valor limite em nenhum dos

recetores do domínio em estudo.

A Tabela Qa21 resume os valores máximos estimados para as PM10, registados nos 4

recetores sensíveis considerados no estudo, após implantação do Projeto.
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Tabela Qa21 – Resumo dos valores estimados de PM10, para os recetores sensíveis, e comparação com
os respetivos valores limite legislados

Local Período
VL

(g.m-3)

VE (g.m-3)
Exc.

Permitidas

Área do domínio
(km2) com

excedências em
n.º superior ao

permitido

Número de
horas em

excedência

Sem
F2 (1)

Com
F2 (2)

Sem
F2 (1)

Com
F2 (2)

Sem
F2 (1)

Com F2
(2)

Bombeiros

Voluntários

de Vila Velha

de Ródão

(1)

Diário 50 19,01
17,52

21,98
35 0

0

0
0

0

0

Anual 40 16,24
16,14

16,44
- 0

0

0
0

0

0

Centro de

Saúde de

Vila Velha de

Ródão

(2)

Diário 50 21,47
18,76

26,91
35 0

0

0
0

0

0

Anual 40 16,45
16,25

16,86
- 0

0

0
0

0

0

Estalagem

Portas de

Ródão

(3)

Diário 50 17,69
16,86

19,34
35 0

0

0
0

0

0

Anual 40 16,24
16,14

16,45
- 0

0

0
0

0

0

Porto do Tejo

(4)

Diário 50 18,28
17,16

20,53
35 0

0

0
0

0

0

Anual 40 16,31
16,17

16,57
- 0

0

0
0

0

0

Legenda VE – Valor Máximo Obtido na Simulação VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados
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Os valores máximos diários e anuais de PM10 estimados para os quatro recetores sensíveis

existentes na envolvente da CELTEJO, após implantação do Projeto, continuam a ser

inferiores aos respetivos valores limite para proteção da saúde humana, tal como verificado

na situação de referência.

- Dióxido de Enxofre

As Figuras Qa17 e Qa18 mostram os mapas de distribuição de valores máximos das médias

horárias e diárias de SO2, respetivamente. Tal como na situação atual, o mapa de

distribuição não é apresentado para os valores anuais de SO2, porque estes são avaliados

apenas para a proteção dos ecossistemas, devendo restringir-se a recetores afastados pelo

menos 5 km de zonas urbanizadas (não aglomerações), indústrias ou vias de tráfego com

mais de 50 000 veículos por dia. Logo, o domínio de estudo não apresenta recetores

adequados à avaliação do impacte nos ecossistemas pelos valores de SO2 anual.

A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite horário, diário e anual estipulado

no Decreto-Lei nº 102/2010 para este poluente, 350 µg.m-3 e 125 µg.m-3 respetivamente. Os

valores apresentados incluem o valor de fundo de 1,2 µg.m-3.
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Figura Qa17 – Campo estimado das concentrações máximas das médias horárias de SO2 (g.m-3)

verificadas no domínio em análise (situação futura).
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Figura Qa18 – Campo estimado das concentrações máximas das médias diárias de SO2 (g.m-3)

verificadas no domínio em análise (situação futura).

O mapa de distribuição das concentrações máximas horárias e diárias de SO2 mostram que os

valores mais elevados para este poluente são registados na vizinhança próxima da CELTEJO,

atingindo gamas de concentração bastante inferiores aos respetivos valores limite. A Tabela Qa22

resume os valores máximos estimados para o SO2 na situação futura e estabelece a sua

comparação com os respetivos valores limite legislados.
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Tabela Qa22 – Resumo dos valores estimados de SO2 e comparação com os respetivos valores limite
legislado

Referência Período
VL

(g.m-3)

VE (g.m-3) Exc.
Permitidas

Área do domínio (km2)
com excedências em n.º

superior ao permitido

Sem F2 (1) Com F2 (2) Sem F2 (1) Com F2 (2)

Decreto-Lei

n.º

102/2010

Horário 350 163,00
82,10

324,80
24 0

0

0

Diário 125 34,21
17,70

67,22
3 0

0

0

Legenda: VE – Valor Máximo Obtido na Simulação VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados

Para os dois períodos de integração (horário e diário), não se verificam ultrapassagens aos

valores limite legislados, sem e com aplicação do fator F2.

A Tabela Qa23 resume os valores máximos estimados para o SO2, registados nos 4

recetores sensíveis considerados no estudo.
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Tabela Qa23 – Resumo dos valores estimados de SO2, para os recetores sensíveis, e comparação com os
respetivos valores limite legislados

Local Período
VL

(g.m-3)

VE (g.m-3)
Exc.

Permitidas

Área do
domínio (km2)

com
excedências em
n.º superior ao

permitido

Número de
horas em

excedência

Sem
F2 (1)

Com
F2 (2)

Sem
F2 (1)

Com
F2 (2)

Sem
F2 (1)

Com F2
(2)

Bombeiros

Voluntários

de Vila

Velha de

Ródão

(1)

Horário 350 51,37
26,29

101,55
24 0

0

0
0

0

0

Diário 125 8,61
4,91

16,03
3 0

0

0
0

0

0

Centro de

Saúde de

Vila Velha

de Ródão

(2)

Horário 350 96,13
48,66

191,06
24 0

0

0
0

0

0

Diário 125 16,54
8,87

31,88
3 0

0

0
0

0

0

Estalagem

Portas de

Ródão

(3)

Horário 350 11,64
6,42

22,09
24 0

0

0
0

0

0

Diário 125 4,24
2,72

7,28
3 0

0

0
0

0

0

Porto do

Tejo (4)

Horário 350 11,86
6,53

22,53
24 0

0

0
0

0

0

Diário 125 5,03
3,12

8,86
3 0

0

0
0

0

0

Legenda VE – Valor Máximo Obtido na Simulação VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados
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Os valores máximos horários e diários de SO2 estimados para os quatro recetores sensíveis

existentes na envolvente da CELTEJO são inferiores aos respetivos valores limite para

proteção da saúde humana.

Conclusão com base nos resultados obtidos para a situação atual e futura

A Tabela Qa24 resume os valores máximos estimados para os poluentes analisados, para a

situação atual (ou de referência) e para a situação futura (fase de funcionamento do

Projeto), e a variação percentual entre ambos. São apresentados apenas os valores

estimados sem aplicação do fator F2. É ainda apresentada a variação da área do domínio

em situação de incumprimento, em comparação com a situação atual.

Tabela Qa24 – Resumo dos valores estimados para os poluentes em estudo, para a situação atual e
futura

POLUEN

TE
PERÍODO

VE (1) (g.m-3)
ÁREA DO DOMÍNIO (KM2) COM EXCEDÊNCIAS EM

Nº SUPERIOR AO PERMITIDO

SITUAÇÃO

ATUAL

SITUAÇÃO

FUTURA

VARIAÇÃO

(%)

SITUAÇÃO

ATUAL

SITUAÇÃO

FUTURA

VARIAÇÃO

(%)

NO2

Horário 101,76 149,96 47 0 0 0

Anual 9,03 9,40 4 0 0 0

CO Octohorário 436,34 523,45 20 0 0 0

PM10
Diário 24,34 28,15 16 0 0 0

Anual 16,58 16,64 0 0 0 0

SO2

Horário 91,91 163,00 77 0 0 0

Diário 22,47 34,21 52 0 0 0

(1) VE - Valor Máximo Estimado obtido na simulação.
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Para os poluentes em estudo (NO2, CO, PM10 e SO2) verifica-se um aumento dos valores

de concentração, face à situação atual. Em termos dos valores médios anuais do poluente

PM10 o acréscimo foi pouco significativo, evidenciando, nos dois cenários em avaliação, a

contribuição do valor de fundo para os valores estimados.

Analisando as áreas em excedência, considerando que os resultados estimados são

representativos dos valores reais (sem aplicação do fator F2), verifica-se que não ocorrem

ultrapassagens aos valores limite legislados em número superior ao permitido.

A Tabela Qa25 resume os valores máximos estimados para os poluentes analisados, para a

situação atual e para a situação futura, e a variação percentual entre ambos, para os quatro

recetores sensíveis identificados. São apresentados apenas os valores estimados sem

aplicação do fator F2. É ainda apresentada a variação da área do domínio em situação de

incumprimento, em comparação com a situação atual.
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Tabela Qa25 – Resumo dos valores estimados para os poluentes em estudo, para a situação atual e futura, para os recetores sensíveis identificados

POLUENTE
RECETOR

SENSÍVEL
PERÍODO

VE (1) (g.m-3) ÁREA DO DOMÍNIO (KM2) COM EXCEDÊNCIAS EM Nº SUPERIOR AO PERMITIDO

SITUAÇÃO

ATUAL

SITUAÇÃO

FUTURA

VARIAÇÃO

(%)
SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO FUTURA

VARIAÇÃO

(%)

NO2

1
Horário 52,30 84,27 61 0 0 0

Anual 6,96 7,44 7 0 0 0

2
Horário 93,70 103,12 10 0 0 0

Anual 8,00 8,84 11 0 0 0

3
Horário 33,19 39,57 19 0 0 0

Anual 6,92 7,45 8 0 0 0

4
Horário 30,51 40,68 33 0 0 0

Anual 7,39 8,12 10 0 0 0

CO

1 Octohorário 28,54 45,63 60 0 0 0

2 Octohorário 44,09 43,95 0 0 0 0

3 Octohorário 19,38 28,11 45 0 0 0

4 Octohorário 22,01 37,99 73 0 0 0

PM10

1
Diário 19,78 19,01 13 0 0 0

Anual 16,24 16,24 0 0 0 0

2
Diário 21,55 21,47 0 0 0 0

Anual 16,53 16,45 0 0 0 0

3
Diário 17,79 17,69 -1 0 0 0

Anual 16,23 16,24 0 0 0 0

4
Diário 18,38 18,28 -1 0 0 0

Anual 16,30 16,31 0 0 0 0

SO2

1
Horário 8,80 51,37 484 0 0 0

Diário 2,32 8,61 271 0 0 0

2
Horário 5,78 96,13 1563 0 0 0

Diário 2,33 16,54 610 0 0 0

3
Horário 6,60 11,64 76 0 0 0

Diário 1,94 4,24 119 0 0 0

4
Horário 6,34 11,86 87 0 0 0

Diário 2,25 5,03 124 0 0 0

(1) VE - Valor Máximo Estimado obtido na simulação.
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Relativamente aos poluentes NO2, CO e SO2 verifica-se um aumento dos valores de

concentração estimados na situação futura, sendo mais significativo para o poluente SO2.

Para o poluente PM10 verifica-se que os valores de concentração máximos e médios

estimados, com a entrada das novas condições de operação, se mantêm, na sua

generalidade, face à situação atual.

Com a entrada em funcionamento da Central de Biomassa, da empresa EDP BIOELÉTRICA

e da Nova Caldeira de Recuperação da CELTEJO, em Vila Velha de Ródão, verifica-se um

acréscimo local das emissões atmosféricas, que resulta num aumento pouco significativo

das concentrações obtidas dos poluentes em estudo, quando comparadas com as

concentrações estimadas na situação atual. Salienta-se que, o acréscimo das

concentrações foi mais acentuado no caso do SO2 (horário e diário) e do NO2 (horário).

Esse aumento de concentrações não resulta no incumprimento da legislação existente, com

exceção do poluente de NO2 que apresenta níveis máximos horários estimados, nas

condições futuras de funcionamento do Projeto, acima dos 200 µg.m-3, mas com a aplicação

do fator F2 mais conservativo (F2D). O número de excedências ultrapassou as 18 horas

permitidas no ano, em três recetores, a 950 metros a sudoeste da instalação, em 0,12 km2

do domínio (0,12% do domínio).

Os recetores sensíveis, potencialmente mais afetados pela entrada em funcionamento do

Projeto, existentes no domínio em estudo, são atingidos por níveis de concentração, dos

poluentes em estudo, abaixo dos respetivos valores limite, definidos na legislação para

proteção da saúde humana. Porém, ocorreu, para a situação futura, uma excedência para o

recetor Centro de Saúde de Vila Velha de Ródão sem, no entanto, resultar no

incumprimento da legislação aplicável.

Assim, conclui-se que o impacte do funcionamento do Projeto será negativo, direto,

provável, permanente, cumulativo e ainda pouco significativo.

Ainda no âmbito das emissões gasosas não poderá ser menosprezada a maior valia deste

Projeto de produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis, biomassa florestal, a

qual permitirá evitar emissões de dióxido de carbono (100 674 ton/ano), considerado um

poluente de efeito estufa.

Assim como a redução significativa do consumo de combustíveis fósseis pela instalação da

Nova Caldeira de Recuperação na CELTEJO (-45% do consumo de fuelóleo e -62% de
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consumo de gás natural), passando a CELTEJO a ser praticamente autossuficiente em

termos energéticos com a queima de licor negro.

Considera-se este impacte positivo, significativo, direto, provável e permanente.

1.8. RUÍDO

 Fase de Construção

Na fase de construção, as principais atividades ruidosas associadas à instalação do Projeto,

corresponderão a atividades de movimentação de terras, circulação de máquinas e viaturas

pesadas e operação de diversos equipamentos ruidosos.

O Regulamento Geral do Ruído (RGR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de

Janeiro, e revisto pela Declaração de Retificação nº 18/2007, de 16 de Março, e pelo

Decreto-Lei nº 278/2007, de 1 de Agosto, estabelece critérios para diferentes tipos de

atividades ruidosas, considerando-se aplicável à fase de construção do Projeto em análise,

o constante nos Artigos 14º e 15º.

Onde no Artigo 14.º é definido que é proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias

na proximidade de: edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias

úteis entre as 20 e as 8 horas; escolas, durante o respetivo horário de funcionamento e

hospitais ou estabelecimentos similares.

Contudo no Artigo 15º é referido que o exercício de atividades ruidosas temporárias previsto

no artigo anterior pode ser autorizado, em casos excecionais e devidamente justificados,

mediante emissão de licença especial de ruído pelo respetivo município, que fixa as

condições de exercício da atividade.

Em relação à emissão sonora propriamente dita, o Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de

Novembro, estabelece, no seu anexo V, os requisitos explicitados na Tabela Ru02.
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Tabela Ru02 – Requisitos de emissão sonora para a fase de construção

Tipo de equipamento

P: potência instalada efetiva (kW);
Pel: potência elétrica (kW);
m: massa do aparelho (kg);

L: espessura transversal de corte
(cm)

Nível admissível de potência
sonora em dB(A)/1pW

Compactadores (cilindros vibrantes, placas
vibradoras e apiloadores vibrantes)

P≤8
9<P≤70
P>70

108
109

89+11log(P)

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rasto contínuo

P≤55
P>55

106
87+11log(P)

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rodas; dumpers,

niveladoras, compactadores tipo carregadora,
empilhadores em consola c/ motor de

combustão, gruas móveis, compactadores
(cilindros não vibrantes), espalhadoras-

acabadoras, fontes de pressão hidráulica

P≤55
P>55

104
85+11log(P)

Escavadoras, monta-cargas, guinchos de
construção, motoenxadas

P≤15
P>15

96
83+11log(P)

Martelos manuais, demolidores e perfuradores
m≤15

15<m≤30
m>30

107
94+11log(m)
96+11log(m)

Gruas-torres - 98+log(P)

Grupos electrogéneos de soldadura e potência
Pel≤2

2<Pel≤10
Pel>10

97+log(Pel)
98+log(Pel)
97+log(Pel)

Compressores
P≤15
P>15

99
97+2log(P)

Corta-relva, corta-erva, corta-bordaduras

L≤50
50<L≤70

70<L≤120
L>120

96
100
100
105

Tipo de equipamento
Nestas circunstâncias serão necessárias medidas de minimização do ruído particular da

fase de construção, se não forem cumpridos os requisitos explicitados no n.º 5 do Artigo 15º

“ A licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica

condicionada ao respeito nos recetores sensíveis do valor limite do indicador LAeq do ruído

ambiente exterior de 60 dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período noturno” e
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os valores da Tabela Ru 02, sendo estes requisitos aplicáveis sobretudo a equipamentos

adquiridos recentemente.

Relativamente aos veículos pesados afetos à obra, o ruído global de funcionamento não

deve exceder em mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, em acordo com o nº 1 do

Artigo 22º do Regulamento Geral do Ruído.

Embora a quantificação dos níveis sonoros globais produzidos por máquinas e

equipamentos seja difícil, devido à diversidade de variáveis envolvidas, é possível fazer uma

abordagem quantitativa genérica, determinando as distâncias correspondentes aos níveis

sonoros, de 60 dB(A) e 55 dB(A), considerando:

• os equipamentos como fontes sonoras pontuais;

• um meio de propagação homogéneo e quiescente;

• os valores limite de potência sonora de cada equipamento, estatuídos no anexo V do

Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro.

De qualquer forma, é expectável que, a menos de 10 metros da obra, o nível sonoro

contínuo equivalente, ponderado A, associado, seja superior a 65 dB(A).

No entanto, deverá ser tido em consideração, que toda esta obra será realizada no interior

do perímetro industrial da CELTEJO que está em laboração continua 24 horas por dia 365

dias por ano.

Assim se considerarmos o equipamento mais ruidoso com um nível sonoro de 110 dB(A)

verificamos que a uma distancia de 256 m o nível de ruido será de 62 dB(A) e a uma

distância de 500 m, onde existem as habitações mais próximas da envolvente da área de

trabalho, o nível de ruído será da ordem dos 56 dB(A).

Não podemos deixar de referir, que pelo facto de a obra ser desenvolvida no interior da

unidade industrial, onde já existem edifícios, estes funcionam como barreiras à propagação

do ruido da obra para a área envolvente.

Face ao exposto, considera-se este impacte negativo a nulo, pouco significativo, temporário,

curto prazo, direto e provável.
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 Fase de Funcionamento

As principais fontes de ruído associadas a este tipo de atividade são resultado de:

ventiladores, exaustores, turbina, bombas, sistemas de alimentação de biomassa/areia e

tráfego rodoviário.

Considera-se aplicável à fase de funcionamento do Projeto em análise, o constante dos

Artigos 11º e 13º, isto é, as instalações de atividades ruidosas permanentes em zonas

mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas estão sujeitas ao:

1. Cumprimento do critério de exposição máxima:

• As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65

dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador

Ln;

• As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55

dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador

Ln;

2. Cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor

do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído

particular da atividade em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual,

diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do

entardecer e 3 dB(A) no período nocturno.

Conforme referido em capítulos anteriores, o Projeto será implantado no interior do

perímetro industrial da unidade industrial da CELTEJO, numa área definida em termos de

Plano Diretor Municipal como área urbanizada de espaço de atividades económicas. As

principais fontes de ruído identificadas na área envolvente são a unidade industrial da

Navigator, os eixos rodoviários EM241 e EN18, assim como a unidade industrial da

CELTEJO.

A Câmara Municipal com base num levantamento acústico e posteriores mapas de ruído

definiu a planta de zonamento acústico do concelho de Vila Velha do Rodão, tendo

classificado a área afeta ao Projeto e a área contígua prevista para alocação de novas

atividades económicas como espaço industrial, não estando este espaço sujeito ao

cumprimento dos valores anteriormente definidos.
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A área da povoação de Vila Velha de Rodão localizada a Sudoeste e Oeste da área de

implantação do Projeto foi considerada como zona mista, área onde estão os principais

recetores sensíveis, conforme Desenho Ru04 apresentado no Dossier Anexos (Anexo I –

Ruido).

Na fase de funcionamento há a considerar as operações realizadas, a potência sonora dos

equipamentos instalados, assim como, eventuais características construtivas que permitem

uma atenuação acústica e que minimizam os impactes em termos de ambiente sonoro.

No âmbito da consulta efetuada foi solicitado aos fornecedores dos novos equipamentos a

aplicação de um conjunto de medidas como garantia do cumprimento dos níveis de ruído,

nomeadamente:

• Implantação das turbinas em edifícios devidamente insonorizado;

• Colocação de insonorizadores na admissão e exaustão de ar;

• Implementação de sistemas de atenuação de ruido junto a cada fonte emissora;

• Criação de um edifício na zona de receção, preparação e armazenamento da

biomassa florestal residual;

• Sistemas de transporte da biomassa em tapete fechado, desde o silo geral,

localizado no parque de madeiras, até à caldeira de biomassa;

• Garantia de cumprimento de níveis de ruído inferiores a 85 dB(A) para toda a

instalação em fase de funcionamento.

Atualmente, os valores de emissão de ruído resultantes de funcionamento da CELTEJO

cumprem os limites legalmente estabelecidos para “zonas mistas” em todos os recetores

considerados. Atendendo aos requisitos de fornecimento de equipamento e às medidas

construtivas para diminuição de ruído prevê-se que com a entrada em funcionamento do

Projeto se continue a observar o cumprimento dos limites estabelecidos junto aos recetores

já identificados no âmbito da monitorização elaborada pela empresa Sonometria. O estudo é

apresentado no Dossier Anexos (Anexo II – Informação de Apoio, ruido).

Face ao exposto considera-se que a emissão de ruido decorrente da normal atividade do

Projeto constitui um impacte negativo a nulo, a ocorrer será pouco significativo, temporário e

cumulativo, com outras fontes de ruido existentes e passiveis de virem a surgir na

envolvente, visto esta localização se inserir dentro de espaço para atividades económicas.
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Outro fator a ter em consideração é o aumento de tráfego associado essencialmente à

entrada da matéria – prima, biomassa. Está previsto um acréscimo de cerca de 42% de

tráfego automóvel pesado.

Relativamente ao aumento de tráfego previsto, associado principalmente aos camiões de

transporte da biomassa até à instalação, é de referir que este será efetuado principalmente

em estradas principais (IP2), sendo posteriormente feito o acesso a Vila Velha do Rodão

pela EN241. Na envolvente destes eixos rodoviários não existem recetores sensíveis.

Depois da EN241 e para acesso à unidade industrial será percorrido um pequeno trajeto da

EN18 onde existem algumas habitações contiguas ao eixo rodoviário que dá acesso à

unidade industrial.

Considera-se que a emissão de ruido decorrente do acréscimo rodoviário é um impacte

negativo, pouco significativo, permanente e de curto prazo.

1.9. PATRIMÓNIO

A metodologia aplicada na análise de impactes patrimoniais está diretamente dependente

da forma como se caracterizou a Situação de Referência.

Uma vez identificados, localizados e delimitados os valores patrimoniais existentes na área

em estudo, estes foram representados numa base cartográfica georreferenciada, sendo

avaliados sob a forma de incidência direta todos os valores e respetivas áreas de proteção

(Buffer 50 m) que se encontram no interior e/ou a menos de 100 metros da área de

implantação do Projeto e de forma indireta todos os valores patrimoniais sitos – total ou

parcialmente – entre os 100 e os 500 metros, medidos a partir da área de incidência direta

do Projeto.

Considerando impacte como toda a ação de alteração do meio dentro ou na envolvente de

uma área de delimitação adequada de uma determinada entidade patrimonial (AMADO

REINO et al 2002; APA 2009:51-57; BRANCO 2014), tomamos por base os seguintes

critérios de avaliação:

• Extensão (Total/Ampla/Parcial/Pontual/Nulo);

• Magnitude (Total/Ampla/Parcial/Pontual/Nulo);
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• Reversibilidade (Reversível/Irreversível);

• Probabilidade de Ocorrência (Certo/Muito Provável/Possível/Pouco Provável).

• Extensão: define a superfície afetada pelo impacte em relação à superfície estimada

para a entidade patrimonial e sua envolvente;

• Magnitude: indica a relação proporcional entre o tipo de ação e a entidade patrimonial

em si, já que as consequências de uma mesma ação não têm que ser iguais para

diferentes tipos de sítios;

• Reversibilidade: indica a duração do impacte e a possibilidade de reverter os efeitos

negativos previstos, restituindo à ocorrência patrimonial a sua situação prévia ao

desenvolvimento da ação. Considera-se o impacte reversível quando as medidas de

minimização permitem a salvaguarda absoluta da integridade do bem, e da sua

envolvente ambiental, e irreversível quando a natureza do impacte torna impossível a

sua preservação;

• Probabilidade de Ocorrência: consiste na certeza de que uma determinada ação

produzirá um impacte sobre o ponto estudado.

A conjugação de todos os critérios de avaliação de impacte seguiu o seguinte modelo de

Matriz de Impactes.

Tabela Pa09 - Matriz de Impactes

Critério Valor do Critério

Extensão Nulo (0) Pontual (1) Parcial (2) Ampla (4) Total (8)

Magnitude Nulo (0) Pontual (1) Parcial (2) Ampla (4) Total (8)

Reversibilidade Nulo (0) - Reversível (2) Irreversível (4) Total (6)

Probabilidade
de ocorrência Nulo (0) Reduzido (2) Médio (4) Elevado (8) Muito elevado

(16)

Valor
Patrimonial Nulo (0) Reduzido (1-2) Médio (3-4) Elevado (5-6) Muito elevado

(7-8)

Incremento 0 7 13 29 49

Impacte Não Afeta Compatível Moderado Severo Crítico
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Com base na Situação de Referência enunciada, supõe-se que a execução do presente

Projeto terá a seguinte afetação sobre os elementos patrimoniais identificados

(Tabela Pa10).

Tabela Pa10 - Localização e Caracterização da Situação de Referência face ao Projeto

Descritor Designação Distância (m) Distância Buffer (50m) Incidência

1 Celulose do Tejo 20 0 Direta

2 Cobrinhos 470 420 Indireta

3 Enxarrique 1 460 410 Indireta

4 Enxarrique 5 700 650 Indireta

5 Mina de Indaganais 670 620 Indireta

6 Revelada 1000 950 Indireta

7 Vale das Vinhas 110 60 Direta

8 Enxarrique 2 80 30 Direta

9 Revelada 4 80 30 Direta

10 Enxarrique 3 560 510 Indireta

11 Enxarrique 4 380 330 Indireta

12 Revelada 2 630 580 Indireta

13 Revelada 3 500 450 Indireta

14 Revelada 5 720 670 Indireta

15 Revelada 6 620 570 Indireta

16 Revelada 7 450 400 Indireta

Os resultados apurados revelam-nos que apenas três (3) elementos patrimoniais localizados

na envolvente imediata do projeto (<200m), poderão ser sujeitos a impactes aquando a

implementação do Projeto. Em contrapartida os restantes elementos patrimoniais estão

situados a uma distância superior, sendo, portanto, objeto de impacte Compatível.

Finalmente, procurou-se fazer a distinção entre os impactes que poderão ocorrer durante as

várias fases do projeto.
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 Fase de Construção

O potencial de afetação sobre a Situação de Referência documentada encontra-se

essencialmente presente no decurso da fase inicial da empreitada de construção, a partir de

ações como sejam a instalação do estaleiro, a abertura de caminhos de acesso, a

desmatação e circulação de pessoas e maquinaria, a par de ações de revolvimento e

remoção de solos (BRANCO 2014:21).

Neste sentido e de acordo com a Tabela Pa11 - Síntese Matricial de Impactes, apresentada

no Dossier Anexos (Anexo II - Informação de Apoio, Património), considera-se que o

licenciamento do presente Projeto não terá um impacte significativo sobre a maioria dos

Elementos Patrimoniais documentados na Situação de Referência, sendo objeto de impacte

de tipo Compatível.

A única exceção verifica-se nos Elementos Patrimoniais 01 – Celulose do Tejo, 08 –

Enxarrique 2 (Achado isolado) e 09 – Revelada 4 (vestígios dispersos) que atendendo as

suas características poderão corresponder apenas a um Sítio Arqueológico enquadrável no

Paleolítico Médio, como se depreende dos primeiros trabalhos realizados no local pelo

GEPP (VVAA 1977).

Embora a área de incidência direta do Projeto corresponda maioritariamente a um espaço

intervencionado – Solo de tipo Urbano – refira-se que a mesma é abrangida por uma Área

de Potencial Arqueológico Médio/Elevado, pelo que os impactes a recaírem sobre solo

poderão incidir sobre vestígios arqueológicos atualmente ocultos no solo.

Assim considera-se este impacte como negativo, significativo, direto, pouco provável e

permanente.

 Fase de Funcionamento

Aquando esta fase, os impactes provocados pelo Projeto já terão recaído sobre o solo da

área de incidência direta bem como sobre os elementos patrimoniais identificados.

Contudo, na eventualidade dos elementos patrimoniais integráveis no presente projeto

poder-se-á considerar a existência dos seguintes impactes negativos aquando desta fase:

· Alteração do enquadramento estético;

· Perda de acessibilidade aos elementos patrimoniais;
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· Deterioração pela proximidade das infraestruturas do projeto;

· Obras de manutenção que impliquem desmatação e/ou revolvimento de

solos.

Este impacte a ocorrer considera-se negativo, significativo, pouco provável e permanente.

1.10. SÓCIO-ECONOMIA

Na avaliação dos impactes induzidos pela implantação do Projeto importa considerar um

conjunto de (potenciais) alterações no domínio socio-económico e as suas diferentes

representações ao nível espacial e temporal. Esta diferenciação decorre da incorporação de

diferentes escalas territoriais na definição da área de estudo – regional, sub-regional,

concelhia e local, considerando também a diferenciação entre a fase de construção e a fase

de exploração.

Na fase de construção, os principais impactes socioeconómicos expectáveis associados à

implementação do projeto serão de natureza negativa, mas apresentarão uma incidência

espacial relativamente localizada e serão temporários. Por outro lado, na fase de

exploração, os impactes serão, essencialmente, positivos e terão uma área de influência

mais alargada.

A avaliação de impactes que se apresenta em seguida teve por base a caracterização

efetuada para a área de estudo e o conhecimento das atividades previsivelmente geradas

na fase de construção e funcionamento do Projeto, tendo incidido nos seguintes domínios

específicos:

• Incómodos para a população durante a fase de construção;

• Efeitos sobre a estrutura sócio-demográfica;

• Efeitos na base económica local e regional.

 Fase de Construção

A fase de construção determina um conjunto de impactes, essencialmente de carácter

temporário, associado ao período de duração dos trabalhos, que terão maior significância na

envolvente imediata à área de construção.
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Há a assinalar os potenciais efeitos do aumento da movimentação de camiões, utilizados

para o transporte de materiais necessários à execução da obra e para transporte a destino

final de alguns materiais sobrantes (sem relevância no presente caso), o que implicará a

degradação do pavimento das vias rodoviárias e a diminuição das suas condições de

segurança.

Os impactes na rede viária local serão na generalidade negativos, diretos, temporários,

provável, curto prazo e pouco significativos.

Os efeitos positivos associados à fase de construção referem-se, essencialmente, ao

emprego e ao tecido empresarial na área da construção civil, com efeitos positivos também

no sector da restauração e alojamento. Assim, prevê-se que a construção do Projeto

promoverá a dinamização do sector da construção civil, quer ao nível do emprego, quer a

nível do volume de negócios gerado pelas empresas deste sector e dos ramos de atividade

associados.

Tratando-se, de obras de construção civil e de equipamento de vanguarda, afigura-se uma

forte incorporação de mão-de-obra local mas também recorrer a mão-de-obra especializada

estrangeira, esperando-se assim, um efeito positivo na economia local associada a este

sector, assim como, em alguns ramos de atividade diretamente relacionados com a

construção civil, nomeadamente ao nível do fornecimento de materiais de construção,

transporte e prestação de serviços de ordem variada. Inclui-se também aqui o expectável

aumento temporário da procura dos sectores de restauração, em função do aumento da

procura por parte dos trabalhadores associados à obra. Assim, os efeitos estimados

afiguram-se como um impacte positivo, pouco significativo a nível local, temporário, direto,

muito provável, curto prazo.

 Fase de Funcionamento

A Câmara Municipal de Vila velha de Ródão tem feito um esforço no sentido da criação de

novos postos de trabalho, na atração de empresas voltadas para mercados emergentes e

estáveis e na criação de medidas de incentivo para fixação da população no seu concelho.

A instalação deste Projeto irá contribuir para a criação de 10 novos postos de trabalho

diretos e cerca de 100 indiretos, o que num contexto regional de desemprego acentuado e

forte perda demográfica, irá contribuir de uma forma positiva, significativa para a fixação da
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população. Este impacte será local a regional, direto, muito provável, curto prazo e

permanente.

Após a análise dos diversos impactes importa agora esquematizar de forma resumida os

impactes assinalados nas diferentes fases do Projeto da Central de Biomassa.

Tabela Im01 – Quadro resumo dos impactes previstos para o projeto na fase de construção

Descrição sucinta do Impacte Natureza Importância Efeito Probabilidade Faseamento Duração

FASE DE CONSTRUÇÃO

GEOLOGIA

Escavações para implantação de
infraestruturas e edifício Negativo Pouco

significativo Direto Pouco
Provável Curto prazo Permanente

SOLOS

Contaminação dos solos por
deposição incorreta dos
resíduos de obra

Negativo Significativo Indireto Pouco
provável Curto prazo Temporário

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Enquadrado nos objetivos dos
instrumentos de gestão do
território

Positivo Significativo Direto Muito provável Curto prazo Permanente

RECURSOS HÍDRICOS

Contaminação dos recursos
hídricos por arrastamento de
partículas

Negativo Pouco
significativo Indireto Provável Curto Prazo Temporário

Contaminação por incorreta
deposição de resíduos e/ou
derrames

Negativo Pouco
significativo Indireto Pouco

provável Médio prazo Temporário

PAISAGEM

Movimentação de terras
(diminuição da qualidade da
paisagem)

Negativo Pouco
Significativo Direto Provável Curto prazo Temporário
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Tabela Im01 – Quadro resumo dos impactes previstos para o projeto na fase de construção (continuação)

Descrição sucinta do Impacte Natureza Importância Efeito Probabilidade Faseamento Duração

FASE DE CONSTRUÇÃO

AR

Emissões associadas à
movimentação de veículos
durante a fase de obra,
movimentação de materiais

Negativo Pouco
significativo Direto Provável Curto prazo Temporário

RUÍDO

Equipamentos e tráfego durante
a fase de obra

Negativo a
nulo

Pouco
significativo Direto Provável Curto prazo Temporário

PATRIMÓNIO

Afetação dos vestígios
arqueológicos 01, 08 e 09
durante a fase de obra

Negativo Significativo Direto Pouco Provável Curto prazo Permanente

SÓCIO-ECONOMIA

Acréscimo de tráfego na rede
viária Negativo Pouco

significativo Direto Provável Curto prazo Temporário

Criação de postos de trabalho e
oportunidades de emprego Positivo Pouco

significativo Direto Muito provável Curto prazo Temporário
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Tabela Im02 – Quadro resumo dos impactes previstos para o projeto na fase de funcionamento

Descrição sucinta do
Impacte Natureza Importância Efeito Probabilidade Faseamento Duração

FASE DE FUNCIONAMENTO

SOLOS

Contaminação dos solos
por ocorrência de derrame
acidental

Negativo Significativo Direto Pouco provável Curto prazo Temporário

FAUNA E FLORA

Atropelamento devido ao
tráfego rodoviário Negativo Pouco

significativo Direto Pouco provável - Permanente

PAISAGEM

Volumetria da Construção Negativo Pouco
Significativo Direto Muito provável Curto prazo Permanente

AR

Emissões associadas à
nova fonte de emissão Negativo Pouco

significativo Direto Provável Curto prazo Permanente

Emissões evitadas de GEE Positivo Significativo Direto Muito provável Curto prazo Permanente

RUÍDO

Tráfego rodoviário
associado ao
funcionamento da
instalação

Negativo Pouco
significativo Direto Pouco Provável Curto prazo Permanente

Entrada em funcionamento
da Central de Biomassa

Negativo a
Nulo

Pouco
significativo Direto Pouco Provável Curto prazo Permanente

PATRIMÓNIO

Detioração do vestígio
arqueológico pela
proximidade a
infraestruturas

Negativo Significativo Direto Pouco Provável Curto prazo Permanente

SÓCIO-ECONOMIA

Criação de novos postos de
trabalho Positivo Significativo Direto Muito provável Curto prazo Permanente
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2. IMPACTES CUMULATIVOS

Entende-se por efeitos cumulativos as alterações causadas pelo projeto em combinação

com outras ações humanas, passadas, presentes ou futuras. O Impacte cumulativo é, desta

forma, o impacte, direto ou indireto, do projeto em estudo ao qual se adicionam outros

impactes, diretos ou indiretos, de outros projetos ou ações (passados, existentes ou

razoavelmente previsíveis no futuro).

Desenvolvida no contexto de um EIA, a análise de impactes cumulativos permite perceber

melhor a avaliação de impactes do projeto, uma vez que os contextualiza na dinâmica de

um recurso. Assim, um impacte aparentemente pouco significativo pode ter um significado

real muito superior se o recurso sobre que se faz sentir tiver sido, estiver ou vier a ser sujeito

a pressões significativas.

Neste Projeto consideram-se os impactes cumulativos com a existência e funcionamento

das unidades industriais existentes: fábrica de pasta de papel CELTEJO, Central de

biomassa Ródão Power, fábricas de papel tissue Navigator e futuras instalações da Paper

Prime.

 Perceção da Paisagem

A área em estudo, afetada pela implantação do novo projeto, apresenta características

específicas e, tendo em conta a sua localização, a ocupação humana média prevista e as

restantes intervenções já ocorridas e intervenções futuras, torna-se relevante avaliar os

possíveis impactes cumulativos que este projeto poderá ter na paisagem.

A caldeira de biomassa e chaminé idealizadas querem-se com as mesmas dimensões que
as já existentes e, por isso, considera-se que estas vão provocar um impacte cumulativo
pouco significativo, no que à visibilidade diz respeito. A Nova Caldeira de Recuperação,
respetiva chaminé e edifício da turbina/gerador serão o novo volume proposto, ainda que
pouco significativos do ponto de vista do impacte visual, manifesta uma estrutura nova
construida a acumular com a futura fábrica de papel Paper Prime, localizada a nordeste da
área de projeto. Dada a dimensão do território, a escala e estrutura deste Projeto, considera-
se que os impactes cumulativos são pouco significativos.
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 Recursos Hídricos

O Projeto irá usar na sua operação água que é captada superficialmente pela CELTEJO.

Esta captação superficial é partilhada com a Navigator e futuramente com a Paper Prime. O

aumento de consumo de água provoca um impacte cumulativo sobre os recursos hídricos

superficiais, no entanto, há que referir que os caudais associados a este Projeto (cerca de

162 m3/hora) só representam cerca de 14% da atual licença de captação de água da

CELTEJO,e que este caudal já está contemplado na atual Licença de captação.

 Qualidade do Ar

Com o funcionamento da Central de Biomassa e incremento no tráfego de pesados verifica-

se um acréscimo local das emissões atmosféricas, que resulta num aumento pouco

significativo das concentrações obtidas dos poluentes em estudo, quando comparadas com

as concentrações estimadas na situação atual conforme resultados da modelação

atmosférica já apresentados.

No entanto, esse aumento de concentrações não resulta no incumprimento da legislação

existente. O impacte negativo embora de magnitude reduzida para a situação atual poderá

agravar-se com o funcionamento das fontes fixas da Paper Prime.

 Ruído

O acréscimo do tráfego rodoviário gerado pela operação do Projeto cumulativamente com

as unidades industriais existentes e a implementar na envolvente do projeto terá um impacte

negativo cumulativo no ambiente acústico, propondo-se a sua monitorização e tomada de

medidas sempre que necessário.

 Sócio Economia

A operação do Projeto terá́ um impacte positivo cumulativo ao das instalações industriais e

comerciais existentes, tanto na envolvente industrial do Projeto, como ao nível da região.

No que se refere ao emprego, considera-se que os postos de trabalho a criar pela instalação

e operação deste projeto constituem um impacte positivo significativo, cumulativo aos

associados ao funcionamento das atividades económicas, tanto da zona industrial de Vila

Velha de Rodão, como a nível regional e nacional.
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Este impacte positivo cumulativo verifica-se, também, a nível indireto, sobre o emprego e

atividades económicas, através das relações comerciais estabelecidas com várias empresas

associadas e contratadas para o fornecimento de produtos e serviços principalmente ligados

à produção florestal.
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3. DESACTIVAÇÃO DA UNIDADE INDUSTRIAL

A desativação pode ser o desmantelamento do edificado (cenário pouco provável, face à

localização em zona industrial) ou manter o edificado para outra atividade industrial ou a

mesma atividade mas com novos equipamentos.

Estando Portugal inserido na comunidade europeia a estratégia económica passa por um

plano integrado entre os vários países da Europa e poder-se-á chegar à conclusão da

necessidade de desativar este sector industrial. Caso isso aconteça estando esta unidade

industrial enquadrada em área classificada como industrial, provavelmente os seus

pavilhões serão utilizados para a instalação de uma unidade industrial de outro sector de

atividade. Se na fase de desativação o parque de máquinas for considerado apto a dar

resposta às diretrizes de produção tendo em conta os condicionalismos ambientais este

será desmontado e vendido para outra indústria deste sector, caso contrário será

desmontado e será entregue a um sucateiro licenciado para receber este tipo de resíduos.

A entidade promotora aquando da sua desativação tomará medidas para que sejam

evitados quaisquer riscos de poluição quer para a área ocupada a nível dos solos como para

a área envolvente.

Estas medidas passam por:

• Fazer um inventário de todos os produtos químicos e auxiliares;

• Contactar os fornecedores dos respetivos produtos, negociar a devolução dos

produtos garantindo a não contaminação;

• Relativamente aos equipamentos estes serão vendidos para outra unidade industrial

equivalente ou serão desativados quando desajustados das exigências de mercado

sendo dado o destino adequado (operadores de resíduos devidamente licenciados);

• Por fim serão enviados todos os resíduos existentes na empresa para operadores

de resíduos devidamente licenciados e já qualificados/avaliados na empresa de

acordo com o Sistema de Gestão Ambiental a implementar.
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A mão-de-obra envolvida neste projeto durante a sua fase de funcionamento provavelmente

será absorvida por outro tipo de atividade que se coadune com as exigências e solicitações

da altura.

Durante a fase de desativação os principais impactes ambientais causados são muito

equivalentes aos da fase de construção já que passam pela retirada de equipamento e um

hipotético desmantelamento do edificado construído, ações que poderão dar origem a

derrames acidentais de produtos poluentes.

Esta situações devem ser salvaguardadas pela apresentação, preliminarmente à fase

prevista para a desativação, à Agencia Portuguesa do Ambiente, de um plano de

desativação para a respetiva aprovação.

Caso não seja garantido o correto armazenamento/separação por tipologia e devolução dos

produtos químicos sobrantes a empresas licenciadas para o efeito, poderá ocorrer o risco de

uma situação causadora de impactes sobre o solo e recursos hídricos.

Considera-se este um impacte negativo, direto, significativo, provável, a médio prazo e

temporário.

A circulação de veículos pesado para transporte dos materiais a retirar do espaço, assim

como, a maquinaria utilizada durante a fase de desativação são uma fonte de ruído e de

emissões gasosas, considera-se este um impacte negativo, pouco significativo, temporário e

direto.

Ao nível de postos de trabalho, com a desativação do Projeto, a manutenção destes postos

deixará de ser garantida devendo ser as pessoas devidamente indemnizadas pelo tempo de

serviço prestado.

Assim, considera-se que a desativação da instalação terá reflexos negativos a nível social e

económico, significativos, muito prováveis, diretos, a médio prazo e temporários.
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4. MEDIDAS MITIGADORAS

Após a identificação e avaliação dos impactes ambientais resultantes da implementação do

Projeto conforme descrito no item 1 deste Capítulo torna-se necessário conceber medidas

de mitigação dos impactes, principalmente, dos significativos e muito significativos de

natureza negativa relativamente aos diferentes parâmetros ambientais.

Na definição das medidas de minimização teve-se por base outros projetos similares e a

indicação de medidas que sejam exequíveis em termos práticos.

Quando não houve certeza da eficiência da medida proposta alertou-se para a necessidade

de monitorização.

Atualmente, o desenvolvimento sustentável e os problemas ambientais fazem parte das

preocupações do cidadão comum e consequentemente dos municípios que estão

sensibilizados para o desenvolvimento sustentável e atualmente a implementar sistemas de

gestão ambiental.

Assim, cada vez mais há a necessidade de conceber um desenvolvimento económico que

tenha por base o desenvolvimento sustentável.

Com as medidas de minimização apresentadas neste capítulo pretende-se “limar as

pequenas arestas” deste projeto para que este se enquadre integralmente no conceito de

desenvolvimento sustentável.
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4.1.GERAIS

Fase Preliminar de obra e fase de Construção

Antes do Inicio da Fase de Construção deverão ser acautelados um conjunto de medidas

que permitirão o cumprimento do definido no âmbito deste estudo de impacte ambiental e

que passam pela inclusão nos cadernos de encargos das empreitadas lançadas para a

construção da Central de Biomassa e da Nova Caldeira de Recuperação de um Plano de

Acompanhamento Ambiental da Obra, o qual deverá contemplar as medidas de minimização

propostas neste estudo de impacte ambiental e/ou na Declaração de Impacte Ambiental.

No início de cada empreitada deverão ser realizadas ações de formação e de sensibilização

ambiental para os trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras

relativamente às ações suscetíveis de causarem impactes ambientais e às medidas de

minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos

trabalhos.

Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de

depósito deve ser definido juntamente com a Câmara Municipal no sentido de serem

evitadas as seguintes áreas:

• Áreas do domínio hídrico;

• Áreas inundáveis;

• Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);

• Perímetros de proteção de captações;

• Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica

Nacional (REN);

• Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação

da natureza;

• Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por

lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;

• Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;
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• Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;

• Áreas de ocupação agrícola;

• Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;

• Zonas de proteção do património;

O estaleiro e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção,

conforme Desenho Dp 04 apresentado no Dossier Anexos (Anexo I, Desenhos).

O estaleiro e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação

aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento.

Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos

finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos, garantindo que são entregues

a operadores licenciados para o efeito.

Fase de Funcionamento

Após a conclusão da empreitada deverão ser tomadas um conjunto de medidas que

permitirão a requalificação do espaço local e que passam por:

• Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a

desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de

apoio, depósitos de materiais, entre outros;

• Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos

e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas

no decurso da obra.

• Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem

que possam ter sido afetados pelas obras de construção.

Conforme já referido no Capitulo 3, a fase de funcionamento deste Projeto será objeto de

Sistema de Gestão Ambiental.

Este sistema garantirá a implementação das medidas de gestão ambiental necessárias para

garantir que a exploração da unidade Central de Biomassa e Caldeira de Recuperação se

efetuará com respeito pela legislação ambiental em vigor e pelas boas práticas ambientais,
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minimizando, tanto quanto possível, os impactes ambientais associados ao seu

funcionamento.

O Projeto está enquadrado no quadro legal da Prevenção e Controlo Integrado da Poluição,

tendo que ter a preocupação de implementar um conjunto de medidas no sentido de ir ao

encontro desse objetivo, designadamente:

• Adoção das MTD listadas nos documentos de referência do sector de atividade da

instalação (BREF) relacionadas com a minimização de poluentes para a atmosfera e

água, gestão/produção de resíduos, controlo do ruído;

• Manutenção de um plano de monitorização que assegure a verificação do

cumprimento dos VLE definidos no quadro legal em vigor, assim como, o

cumprimento, quando aplicável, dos valores de emissão associados (VEA), definidos

nos BREF;

• Continua sensibilização e formação dos trabalhadores para cumprimento dos

procedimentos definidos no sistema de gestão ambiental.

• Embora não haja impactes significativos a nível dos resíduos pelas medidas já

comtempladas no projeto, deverá ser assegurado:

- Continua sensibilização e formação dos trabalhadores para a recolha

seletiva;

- Efetuar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos no

interior da unidade industrial, no parque de resíduos, até destino final

adequado;

- Reencaminhamento dos resíduos para operadores licenciados;

- Assegurar que o transporte de resíduos é acompanhado das respetivas guias

de acompanhamento de resíduos definidos em legislação própria;

4.2.SOLOS

Ao nível dos solos o impacte significativo assinalado prende-se com eventuais

contaminações dos solos. São diversas as medidas que podem ser tomadas e que para

além de minimizarem o impacte referido são também boas práticas transversais nos vários

descritores ambientais.
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Durante a fase de construção deverá ser assegurado:

• Que o local de armazenamento dos resíduos por parte das empresas instaladoras

esteja bem delimitado e em área impermeabilizada;

• Correta separação de resíduos e evitar a sua acumulação, o armazenamento de

resíduos não deverá exceder a capacidade do parque de resíduos;

• Os resíduos devem ser encaminhados para operadores licenciados para o efeito

para tratamento/valorização;

• Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso,

devem ser armazenados em locais com características adequadas para depósito;

• Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos

à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a

minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das

águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído;

• Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à

recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente

adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por

operador licenciado.

Durante a fase de funcionamento deverá ser realizada uma correta separação de resíduos e

evitar a sua acumulação.

Os resíduos resultantes do funcionamento do Projeto devem ser encaminhados por

operadores licenciados para o efeito para tratamento/valorização.

4.3.RECURSOS HÍDRICOS

O abastecimento de água para consumo humano e para consumo industrial será efetuado a

partir do sistema de abastecimento já existente na CELTEJO, em termos de efluentes

líquidos a Central de Biomassa só tem a produção de efluentes domésticos e a Nova

Caldeira de Recuperação só tem a purga da caldeira, serão ambos conduzidos para a rede

de águas residuais da CELTEJO sendo posteriormente encaminhadas para a ETARI para

tratamento. Como quer os com caudais quer as cargas poluentes destes efluentes líquidos

estão perfeitamente enquadrados na capacidade de tratamento da ETARI não se
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perspetivam impactes a nível dos recursos hídricos durante a fase de funcionamento da

instalação.

Contudo, durante a fase de construção deverão ser acautelados um conjunto de

procedimentos no sentido de evitar possível contaminação dos recursos hídricos, os quais

passam por:

• Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de

acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser

prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames;

• Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em

recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado,

preferencialmente a reciclagem;

• Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do

estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema da CELTEJO ou,

alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente

encaminhados para tratamento;

• Os produtos e resíduos perigosos para o ambiente devem ser armazenados em

bacia impermeável, isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que

eventuais derrames possam contaminar os solos e os recursos hídricos;

• Os diversos recipientes de resíduos deverão estar, devidamente selados, para evitar

contaminação das águas pluviais.

4.4.FAUNA e FLORA

Nesta fase, as medidas de minimização aplicáveis, são comuns à fauna e flora/vegetação:

• Se for necessário recorrer a manchas de empréstimo ou a locais de deposição de

inertes, optar por manchas e locais de depósito já existentes.

• implementação de medidas de contenção e combate a eventuais derrames de

substãncias perigosas, inertes ou outros.
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4.5.PAISAGEM

As medidas propostas neste ponto dizem respeito à preservação e promoção da qualidade

visual da paisagem e têm como objetivo principal assegurar a recuperação dos espaços

degradados, de forma a evitar que se mantenha, por largos períodos de tempo, uma

paisagem degradada, acumulação de materiais sobrantes e desintegração paisagística dos

elementos a introduzir na paisagem.

Apresentam-se assim as medidas de minimização específicas tendo em vista o projeto em

estudo.

Na fase de construção devem ser delimitadas as zonas de trabalho. Tal preocupação

incorrerá numa menor perturbação do terreno envolvente à obra, seja para armazenar

materiais, seja para o parqueamento de maquinaria, instalação de estaleiros e de acessos à

obra, entre outros usos. Quanto menos espaço se perturbar, menor será o impacte sentido

na paisagem e mais reduzidos serão os custos de restabelecimento dos locais afetados.

Trata-se de uma medida de prevenção que apresenta elevada eficácia.

As medidas relacionadas com os resíduos apresentam grande eficácia na manutenção da

organização da paisagem. Assim, deve ser evitado o depósito prolongado, mesmo que

temporário, de resíduos, nomeadamente restos de materiais de construção, embalagens,

entre outros desperdícios produzidos durante a obra, assegurando, desde o início da obra, a

sua recolha e o seu destino final adequado. As medidas já referidas correspondentes ao

correto manuseamento de óleos e combustíveis, para além de apresentarem grande eficácia

na prevenção da contaminação dos solos e águas superficiais e subterrâneas,

salvaguardam quer a funcionalidade quer o resultado visual da paisagem, ao evitar a

degradação dos seus elementos estruturais.

A execução de molhas periódicas dos solos nas áreas sujeitas a movimentações de terra,

evita o levantamento de poeiras que reduzem significativamente a qualidade visual e cénica

da paisagem. Este tipo de medida apresenta elevados níveis de eficácia em termos visuais,

durante o período de estiagem.

Ao nível do enquadramento da área de projeto e das áreas envolventes, salienta-se a

importância das medidas já preconizadas e que a obra se faça de forma continuada

(centralizando as operações num só local), e que o processo de abandono do foco de

operações se faça acompanhar da recolha de todo o material sobrante.
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4.6.AR

Durante a fase de construção do Projeto recomenda-se que sejam tidas em consideração as

seguintes medidas para minimização dos impactes na qualidade do ar:

• Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao

transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, minimizando a

passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis;

• Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado

em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de

poeiras;

• Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos

à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a

minimização das emissões gasosas;

• Execução de um planeamento de obra de forma a minimizar acumulações

excessivas de tráfego automóvel derivadas do encerramento temporário de faixas de

rodagem;

• Humedecimento periódico das vias de circulação de maquinaria pesada;

• Em zonas de passagem por aglomerados deve ser exigido o cumprimento de

velocidade reduzida.

Durante a fase de funcionamento como medida de minimização propõe-se o cumprimento

rigorosos dos planos de monitorização propostos no sentido de averiguar o cumprimento

dos valores limite de emissão, assim como, a verificação do correto funcionamento dos

sistemas de tratamento pela criação de procedimentos de manutenção e controlo dos

mesmos.

4.7.RUÍDO

Na fase de construção as atividades consideradas ruidosas devem ser distribuídas ao longo

do dia (08h–20h) de modo a evitar grandes impactes de ruído em horários mais sensíveis

onde a incomodidade seja mais sentida. Além disso, é necessário solicitar à Câmara

Municipal a licença especial de ruído para as atividades ruidosas temporárias durante a fase

de obra.
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O empreiteiro deve apresentar os comprovativos do cumprimento dos níveis de ruido dos

equipamentos em obra conforme estabelecido no Anexo V do Decreto-Lei n.º 221/2006, de

8 de Novembro, por forma a garantir a presença em obra, caso seja possível, unicamente de

equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos da legislação aplicável e

que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção.

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao

transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou

sobrantes, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a

recetores sensíveis.

No início da laboração da instalação e sempre que sejam efetuadas modificações

significativas de funcionamento ou existam reclamações deverá ser efetuada uma

monitorização de ruído no sentido da verificação do regulamento geral de ruído conforme o

plano de monitorização proposto.

Finalmente, sempre que possível, só deverá haver receção de biomassa em período diurno

por forma a evitar acréscimo de ruído junto às habitações localizadas próximas da entrada

para a unidade industrial.

4.8.PATRIMÓNIO

Denominam-se por medidas de mitigação, todas as propostas ou disposições de tipo

normativo, assim como, as intervenções ativas concretas, que se consideram como

necessárias para evitar, mitigar, compensar ou restituir os efeitos negativos de um impacte,

bem como as possíveis alternativas existentes às condições inicialmente previstas no

projeto (BRANCO 2014).

No que concerne ao Projeto em estudo apresenta-se um conjunto de medidas de mitigação

de impacte patrimonial de carácter generalizado – essencialmente cautelar – como a

realização de prospeção arqueológica sistemática, após a desmatação das áreas em que a

visibilidade não permitiu a sua realização. Bem como, o acompanhamento arqueológico

integral de todas as operações que impliquem movimentações de terras, não apenas na

fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a instalação de

estaleiros, abertura de caminhos, de modo a colmatar as lacunas de conhecimento, no que

concerne ao eventual aparecimento de vestígios arqueológicos.
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Paralelamente, recomenda-se que previamente a qualquer ação com afetação no solo

dever-se-á proceder à sinalização de todas as ocorrências patrimoniais identificadas nas

proximidades do projeto de modo, a evitar quaisquer impactes incorridos sobre o Património

e a preservar preferencialmente as ocorrências patrimoniais in situ, salvo exceções

devidamente fundamentadas pelo Arqueológo Responsável pelos Trabalhos Arqueológicos

junto das Entidades de Tutela.

No que concerne à fase de exploração considera-se a adoção de medidas de minimização

relacionáveis com a vertente patrimonial as quais passam pela:

• Monitorização e conservação dos sítios;

• Dar cumprimento à legislação em matéria de património.

4.9.SOCIO ECONOMIA

A implementação do projeto em análise comporta impactes na sócio-economia local,

nomeadamente ao nível da freguesia de Vila Velha de Rodão e concelho da Vila Velha de

Rodão. São apontadas medidas para minimizar os efeitos negativos de caracter temporário

esperados durante a fase de construção. São também propostas medidas e recomendações

destinadas à potenciação dos benefícios a gerar pelo Projeto.

As medidas minimizadoras a implementar incluem:

• Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras

na via pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das

perturbações na atividade das populações;

• A escolha dos itinerários a utilizar pelos veículos pesados de transporte de inertes e

outros materiais entre os locais de fornecimento e o local das obras deve ser

efetuada, tendo em conta a menor afetação possível da qualidade de vida da

população;

• Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não

fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por

parte da população local;
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• Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter

previamente os respetivos planos de alteração à entidade competente, para

autorização;

• A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública

deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento

de terras e lamas pelos rodados dos veículos.

• Recomenda-se a contratação de mão-de-obra local para os trabalhos de construção

civil e transportes. Esta medida pode contribuir para a redução da taxa de

desemprego local, embora temporariamente, e intensificar as atividades comerciais

do concelho.

Na fase de exploração, há a realçar os impactes positivos no descritor sócio economia e

como tal, propõem-se as seguintes medidas de potenciação:

• Recomenda-se como medida de potenciação mais relevante para a fase de

exploração a contratação, na medida do exequível, de funcionários e fornecedores

oriundos do concelho e da região. Neste sentido pode ser celebrado um protocolo

com o centro de emprego local e/ou com as autoridades municipais no sentido de

canalizar a procura e a oferta ao nível de emprego, produtos e serviços.
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Na Tabela Im03 apresenta-se um resumo das medidas de minimização recomendadas no

âmbito deste estudo de impacte ambiental para melhor enquadramento do Projeto na área

em estudo.

Tabela Im03 – Quadro resumo das principais medidas de minimização

Medidas / Fase

GERAIS

• Adoção das MTD listadas nos documentos de referência dos sectores de atividade da instalação (BREF) relacionadas

com a minimização de poluentes para a atmosfera e água, gestão/produção de resíduos, controlo do ruído

(funcionamento);

• Manutenção de um plano de monitorização que assegure a verificação do cumprimento dos VLE definidos no quadro

legal em vigor, assim como o cumprimento, quando aplicável, dos valores de Emissão associados às MTD (VEA),

definidos nos BREF (funcionamento);

• Continua sensibilização e formação dos trabalhadores para cumprimento dos procedimentos definidos no sistema de

gestão ambiental (construção/funcionamento).

• Efetuar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos no interior da unidade industrial, no parque de

resíduos, até destino final adequado (construção/funcionamento);

• Reencaminhamento dos resíduos para operadores licenciados (construção/funcionamento);

• Assegurar que o transporte de resíduos é acompanhado das respetivas guias de acompanhamento de resíduos

definidos em legislação própria (construção/funcionamento);

• Inclusão nos cadernos de encargos das empreitadas da obrigação de apresentação de um Plano de Acompanhamento

Ambiental da Obra, o qual deverá contemplar as medidas de minimização propostas neste estudo de impacte ambiental

e/ou Declaração de Impacte Ambiental;

• O estaleiro e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção, conforme Desenho Dp 04 do

EIA e devidamente vedado (construção),

• Encaminhar as terras sobrantes para local a definir com a Câmara Municipal (Construção)

• Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e

remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros (Funcionamento);

• Proceder à recuperação de caminhos e vias públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos

(Funcionamento);

• Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas

em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra (Funcionamento);

• Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido afetados

pelas obras de construção (Funcionamento);
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SOLOS

• Durante a fase de construção deverá ser assegurado que o local de armazenamento dos resíduos por parte das

empresas instaladoras esteja bem delimitado e em área impermeabilizada (construção).

• Correta separação de resíduos e evitar a sua acumulação (construção/funcionamento);

• O armazenamento de resíduos não deverá exceder a capacidade do parque de resíduos (construção/funcionamento);

• Os resíduos devem ser encaminhados para operadores licenciados para o efeito para tratamento/valorização

(construção/funcionamento);

• Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados em locais com

características adequadas para depósito (Construção);

• Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a manter as

normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação

dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído (Construção);

• Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo contaminado, se

necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou

recolha por operador licenciado (Construção/funcionamento);

RECURSOS HÍDRICOS

• Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia e em

conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames

(Construção);

• Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques,

para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem (Construção);

• Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo com a legislação

em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e

posteriormente encaminhados para tratamento (Construção);

• Os produtos e resíduos perigosos para o ambiente devem ser armazenados em bacia impermeável, isolada da rede de

drenagem natural, de forma a evitar que eventuais derrames possam contaminar os solos e os recursos hídricos

(Construção);

• Os diversos recipientes de resíduos deverão estar, devidamente selados, para evitar contaminação das águas pluviais

(Construção).
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FAUNA E FLORA

• Se for necessário recorrer a manchas de empréstimo ou a locais de deposição de inertes, optar por manchas e locais de

depósito já existentes.

• Implementação de medidas de contenção e combate a eventuais derrames de substâncias perigosas, inertes ou outros.

PAISAGEM

• Devem ser delimitadas as zonas de trabalho (construção);

• Deposição dos resíduos, exclusivamente, em espaço perfeitamente identificado e com recolha seletiva (construção).

• Execução de molhas periódicas dos solos nas áreas sujeitas a movimentações de terra e nos respetivos caminhos de

acesso (construção)

• Em trabalhos de paisagismo as espécies vegetais selecionadas devem ser nativas ou adaptadas às condições edafo-

climáticas.

• O abandono do foco de operações deve-se fazer acompanhar da recolha de todo o material sobrante.

AR

• Escolha dos percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro,

minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis;

• Os veículos e maquinaria deverão ser submetidos a manutenções periódicas e deverá haver uma limitação na

velocidade de circulação de forma a minimizar as concentrações de poluentes atmosféricos; (construção)

• Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas impermeáveis ou

humedecimento. As pilhas de terra devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade (construção);

• Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de

poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de equipamentos de obra (Construção);

• Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades moderadas, de forma a

minimizar a emissão de poeiras (construção);

• Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos adequados, com a carga

coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras (construção);

• Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas zonas de

trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e

ressuspensão de poeiras (construção);

• Cumprimento rigorosos dos planos de monitorização propostos no sentido de averiguar o cumprimento dos valores limite

de emissão, assim como, a verificação do correto funcionamento dos sistemas de tratamento pela criação de

procedimentos de manutenção e controlo dos mesmos (funcionamento).
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RUÍDO

• Horário dos trabalhos de construção civil, sempre que possível limitado ao período diurno (construção);

• O tráfego em obra e na fase de funcionamento deverá ocorrer em período diurno (construção/funcionamento);

• Elaboração de uma monitorização de ruído após a implementação do projeto no sentido de verificar o cumprimento do

RGR (funcionamento);

• Sempre que haja alteração nos principais equipamentos com emissão de ruído deverá ser efetuada nova monitorização,

(funcionamento);

• Só deverá haver receção de biomassa em período diurno por forma a evitar acréscimo de ruído junto às habitações

localizadas próximas da entrada para a unidade industrial.

• Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e

materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou sobrantes, minimizando a passagem no interior dos

aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis (construção);

• Garantir a presença em obra, caso seja possível, unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica

nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção (construção);

PATRIMÓNIO

• Recomenda-se que se proceda à realização de Acompanhamento Arqueológico, de modo a assegurar que não sejam

incorridos quaisquer impactes sobre o respetivo Elemento Patrimonial (construção)

• Recomenda-se a realização de prospeção arqueológica sistemática, após a desmatação das áreas em que a

visibilidade não possibilitou a sua realização.

SÓCIO ECONOMIA

• Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública (construção);

• Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou em más

condições (construção);

• Submeter previamente à aprovação da entidade competente de desvio de tráfego em obra (construção);

• Recomenda-se a contratação, de funcionários e fornecedores oriundos do concelho e da região.

• Recomenda-se a contratação de mão-de-obra local para os trabalhos de construção civil e transportes.
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CAPÍTULO 6 – PLANOS DE MONITORIZAÇÃO

Impõe-se, para a implementação de uma política ambiental com sucesso, uma atitude de

gestão integrada em que a qualidade do ambiente, nas suas diversas componentes, seja

objeto de uma análise sistemática em termos de diagnóstico, planeamento,

acompanhamento e fiscalização das medidas adotadas para atingir os objetivos

específicos estipulados na política ambiental definida pela empresa EDP BIOELÉTRICA

e CELTEJO e que serão adotadas neste Projeto.

A gestão ambiental deverá ser efetuada de um modo dinâmico e cíclico, por forma a

permitir uma constante revisão e atualização da política ambiental baseada na análise

contínua da informação gerada a partir da monitorização inerente à implementação das

medidas para atingir os objetivos específicos definidos. O sistema deverá passar pela

contínua aplicação das medidas atrás mencionadas, mas também deverá contemplar a

implementação de novas medidas mais adequadas quando as primeiras não se

manifestarem eficazes.

A implementação das medidas de mitigação propostas no capítulo anterior deverá ser

objeto de um plano de acompanhamento ambiental, quer em fase de obra como em fase

de funcionamento do Projeto, onde deverá ser verificada a implementação das medidas

de mitigação propostas, assim como, a monitorização de certas variáveis ambientais de

modo a verificar a eficácia das referidas medidas e permitir o ajuste das mesmas nas

situações mais gravosas.

O controlo da execução destes planos será assegurado por um técnico com

conhecimentos na área do ambiente de modo a detetar e corrigir atempadamente desvios

que possam eventualmente ocorrer face aos impactes previsivelmente esperados nas

diferentes fases do Projeto. A responsabilidade pela implementação destes planos é da

EDP BIOELÉTRICA para a Central de Biomassa e da CELTEJO para a Nova Caldeira de

Recuperação.

Ficará a cargo do técnico responsável pela área do ambiente o registo da informação

decorrente das ações de verificação/acompanhamento/fiscalização dos planos de modo a

constituir um arquivo de informação que estará disponível para consulta por parte das

entidades oficiais, quando solicitado.
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Este técnico terá como função a gestão dos diferentes planos de monitorização

implementados, esta gestão passará pela sensibilização dos diferentes trabalhadores,

afixação de normas em locais onde se desempenhem tarefas relacionadas com o plano

de atividades. No refeitório deverão ser afixados cartazes que elucidem sobre: o perigo

de contaminação da água e dos solos pelo incorreto encaminhamento de resíduos; dos

perigos decorrentes da exposição a ruído elevado, de entre outros temas da área

ambiente relacionados com esta atividade.

Os planos de monitorização a implementar têm por objetivo verificar a eficiência das

medidas de minimização implementadas, assim como, fazer pequenos ajustes às

mesmas por forma a otimizar os resultados.

1. PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS

Introdução

O presente plano de gestão de resíduos definido para o Projeto, visa principalmente a

correta manipulação dos resíduos, no sentido de evitar ou minimizar potenciais

contaminações quer dos solos quer das águas superficiais.

A elaboração deste plano de gestão de resíduos pretende estabelecer regras a que fica

sujeita a gestão de resíduos, nomeadamente a sua recolha, transporte, armazenagem,

tratamento, valorização e eliminação para que os resíduos não constituam perigo ou

causem prejuízo para a saúde humana ou para o ambiente.

Parâmetros a Monitorizar

A implementação deste plano de gestão de resíduos passará pela monitorização dos

seguintes fatores relativos aos resíduos:

 Definição do tipo de resíduos;

 Quantidade de cada tipo de resíduo;

 Definição do correto armazenamento temporário do resíduo;

 Definição do correto destino final a dar ao resíduo;
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Locais e frequência das amostragens

Os resíduos produzidos referem-se às diferentes fases do Projeto existindo um local

específico para o seu correto armazenamento temporário. Este local deverá estar

localizado numa zona de passagem de camiões por forma a facilitar o seu transporte

para o destino final. O local de implementação deste plano de gestão de resíduos será

em toda a área afeta à obra e na fase de funcionamento na unidade industrial da

CELTEJO, dando-se especial atenção ao local definido para parque de armazenamento

de resíduos.

Deverá ser feita uma verificação periódica do parque de resíduos por forma a verificar a

correta gestão de resíduos.

Técnicas, métodos e equipamentos necessários

Para que haja uma correta gestão dos resíduos no parque de armazenamento, estes

devem ser posicionados no respetivo parque por tipo de resíduo, no sentido da recolha

seletiva, para que sempre que possível seja efetuada a sua valorização.

No local de armazenamento de óleos deverá existir uma bacia de retenção

completamente estanque de forma a evitar eventuais derrames para o solo.

O cumprimento das obrigações relativas à condução dos resíduos para o respetivo local

de armazenamento temporário deverá ficar sobre a alçada do técnico responsável pela

área do ambiente.

O técnico responsável pela implementação do plano de gestão de resíduos deverá

realizar ações de formação para sensibilização ambiental dos diferentes trabalhadores.

No registo de resíduos deverá constar a seguinte informação:

• Identificação do local de armazenamento temporário de cada resíduo pelo

respetivo código LER;

• Quantidade e tipo de resíduos recolhidos, armazenados e transportados;

• A origem e destino dos resíduos;

• Se possível, a identificação da operação a efetuar aos resíduos.
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Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar

O responsável pela área de ambiente terá a obrigação de implementar/verificar a recolha

seletiva dos resíduos, isto é por tipo de resíduo produzido. O resíduo deverá ser

conduzido para o local de armazenamento temporário sendo dado de imediato o correto

posicionamento ao mesmo no respetivo parque.

O técnico responsável registará o tipo de resíduos e o seu quantitativo.

Quando o técnico responsável entender existir o quantitativo necessário e suficiente para

que este seja enviado para destino final (semanal ou quinzenalmente) chamará a

respetiva empresa selecionada para a sua recolha e gestão.

Aquando do transporte de resíduos para destino final deverá ser feita a respetiva guia de

acompanhamento de transporte, a qual deverá ser verificada pelo técnico responsável

pelo plano de gestão de resíduos.

Periodicidade dos relatórios

Na fase de construção no estaleiro e na fase de funcionamento na empresa, sobre a

alçada do técnico responsável, deverá existir uma pasta com todos os dados relativos

aos resíduos, nomeadamente: a quantidade, tipo de resíduo, destino final, guias de

transporte e relatórios mensais.
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2. PLANO DE MONITORIZAÇÃO DAS EMISSÕES GASOSAS

Objetivo

Neste capítulo é apresentado o plano de monitorização para a nova fonte fixa Central de

Biomassa da EDP BIOELÉTRICA, abrangida pelo Decreto-Lei nº 78/2004.

Para as fontes atualmente existentes no local de implantação da central de biomassa,

que continuarão a operar após a entrada em funcionamento da nova instalação (FF1 e

FF2), assim como, da Nova Caldeira de Recuperação (FF8), considera-se que devem

seguir o atual plano de monitorização. No caso da nova fonte FF8 deve ser seguido o

plano de monitorização já existente para a atual caldeira de recuperação.

O plano de monitorização previsto para a nova Central de Biomassa segue no essensial

o definido no atual quadro legal em vigor, no entanto, a Central de Biomassa está

preparada para dar cumprimento ao plano de monitorização previsto no draft do BREF

deste setor de atividade.

Pontos e frequência de amostragem

No que respeita à definição de locais e da frequência das amostragens, a instalação deve

reger-se pelo Decreto-Lei n.º 78/2004. A frequência de medições dos poluentes deve ser

estimada com base nos caudais mássicos de emissão correspondentes aos poluentes

referidos, determinados pelas medições do primeiro ano de funcionamento da instalação.

Caso os caudais mássicos de emissão se enquadrem entre o limiar mássico mínimo e

máximo, estabelecidos na Portaria n.º 80/2006, deve proceder-se à monitorização

pontual, duas vezes em cada ano civil, com um intervalo mínimo de 2 meses entre cada

medição.

Se resultar, das monitorizações realizadas num período mínimo de 12 meses, que o

caudal mássico de emissão de um poluente é consistentemente inferior ao seu limiar

mássico mínimo, a monitorização pontual desse poluente pode ser efetuada apenas uma

vez, de três em três anos, desde que a instalação mantenha inalteradas as suas

condições de funcionamento.
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Nos casos em que o caudal mássico de um determinado poluente ultrapassa o limiar

mássico máximo, as emissões desse poluente devem ser monitorizadas em regime

contínuo.

Parâmetros a monitorizar

De acordo com o artigo 19º do Decreto-Lei nº 78/2004, os poluentes a monitorizar

deverão ser os que possam estar presentes no efluente e para os quais esteja fixado um

Valor Limite de Emissão (VLE). Assim propõe-se a medição de:

• Partículas, NO2, CO, SO2 e H2S

durante a fase de funcionamento da nova Central de Biomassa nas condições previstas

de funcionamento, tendo por base a Portaria nº 677/2009, de 23 de junho, que fixa os

VLE para instalações de combustão.

Para possibilitar uma comparação válida entre as concentrações dos poluentes no

efluente gasoso e os respetivos VLE, é necessário que as primeiras sejam corrigidas

para uma base seca e para um teor de oxigénio de referência. É ainda necessário, de

acordo com o Decreto-Lei nº 78/2004, determinar os caudais mássicos dos poluentes,

que irão determinar a frequência com que as amostragens devem ser realizadas.

Além dos poluentes referidos anteriormente, é necessário proceder à medição dos

seguintes parâmetros: teores de oxigénio (O2), dióxido de carbono (CO2), vapor de água

(H2O) e parâmetros de caracterização do escoamento (Pressão, Temperatura e

Velocidade).

Convém salientar que no Estudo de Impacte Ambiental apenas se avaliaram os poluentes

cujas emissões são mais significativas e que possam influenciar a qualidade do ar local.

Métodos de análise e equipamentos de recolha de amostras

A Tabela Pm01 resume as normas de referência a seguir e a metodologia a adotar nos

diversos ensaios a efetuar em regime pontual.

Os equipamentos de medição deverão ser periodicamente calibrados de acordo com o

artigo 28º do Decreto-Lei nº 78/2004, por Laboratórios Acreditados para o efeito,

preferencialmente no âmbito do Sistema Português da Qualidade.
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Tabela Pm01 – Norma de referência e metodologia para os diversos ensaios pontuais propostos

ENSAIO
NORMA DE

REFERÊNCIA
MÉTODO

Partículas EN 13284-1 Gravimetria

NO2 EN 14792 Quimiluminiscência

CO EN 15058 Infravermelhos não dispersivos

SO2 EN 14791 Titulometria

H2S
NP 4340 / VDI

3486
Iodometria / Titulometria

O2 EN 14789 Paramagnético

CO2 ISO 12039 Infravermelhos não dispersivos

H2O EN 14790 Gravimetria

Critérios de Avaliação dos resultados

Os resultados das campanhas de monitorização serão analisados por comparação com

os requisitos legais aplicáveis, nomeadamente os estabelecidos na Portaria nº 675/2009,

de 23 de Junho de forma a verificar o cumprimento das disposições legais em termos de

emissões e/ou as diretrizes da Licença Ambiental por forma a cumprir os valores de

BREF setorial.

Caso exista incumprimento deverão ser equacionadas medidas de redução de emissões.

Relatórios de monitorização
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O tratamento aos dados obtidos através das medições realizadas deve ser efetuado de

modo a permitir a sua comparação com os valores limite estipulados. Os resultados são

obtidos sobre condições de temperatura e pressão próprias da fonte monitorizada,

devendo ser corrigidos para as condições normais previstas pelo Decreto-Lei nº 78/2004.

São elas:

• Pressão normal: 760 mmHg (101,3 kPa);

• Temperatura normal: 0ºC (273,5 K).

Os resultados devem ser apresentados em base seca e corrigidos, se necessário, para o

teor de O2 referência (11%, no caso específico da fonte associada à Central de

Biomassa).

Os relatórios das monitorizações pontuais devem cumprir as especificações do anexo II

do Decreto-Lei nº 78/2004. Se nenhum poluente for monitorizado em regime contínuo, os

relatórios deverão ser enviados à CCDR competente no prazo de 60 dias seguidos,

contados a partir da data de realização da monitorização pontual.

Caso ocorram alterações nas condições de emissão ou funcionamento da instalação

previstas (alteração do combustível utilizado, ou ampliação, …), deverá ser efetuada uma

revisão do plano de monitorização, de forma a dar resposta às exigências estabelecidas

nos documentos legais em vigor.

A revisão do plano deve também ser efetuada se surgirem alterações aos diplomas legais

que serviram de base ao estabelecimento das diretivas apresentadas neste plano de

monitorização.
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3. PLANO DE MONITORIZAÇÃO DO RUÍDO

Objectivo

O plano de monitorização de ruído tem como principais objetivos avaliar o impacte efetivo

da entrada em funcionamento do Projeto junto a potenciais recetores sensíveis, assim

como, após qualquer alteração com implicações a nível de emissão de ruído sobre o

ambiente sonoro envolvente ao Projeto da Central de Biomassa e Nova Caldeira de

Recuperação.

Pontos de amostragem

Os pontos de amostragem onde deverá ser efetuada a monitorização estão junto aos

recetores sensíveis já identificados no descritor Ruido do Capitulo 4 Caracterização da

Situação de Referência e no Desenho Ru 04 apresentado no Anexo I – Ruído, Dossier

Anexos.

Parâmetros a monitorizar

Com vista a caracterizar e a avaliar o campo sonoro deverão ser medidos os indicadores

de ruído, Ln e Lden para o critério de exposição máxima e o parâmetro LAr para o critério

de incomodidade.

Técnica metodológica a utilizar

As medições de ruído deverão ser efetuadas por recurso a um sonómetro integrador de

classe 1, de modelo aprovado pelo IPQ e objeto de verificação periódica em laboratório

acreditado para o efeito.

As medições deverão ser efetuadas por empresa acreditada para o efeito.

Execução de campanhas de avaliação de ruído nos potenciais recetores conforme

Dossier Anexos, Anexo I – Desenho Ru 04. As medições e cálculos serão realizados com

a metodologia baseada na Norma Portuguesa 1730 (1996) – Descrição e Medição do

Ruído Ambiente (parte 1, 2 e 3).
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Serão ainda utilizadas as metodologias e limites estipulados nas normas jurídicas

aplicáveis, nomeadamente o Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei nº 9/2007, de 17

de Janeiro).

Periodicidade

As medições serão efetuadas sempre que haja alterações significativas no processo

industrial.

Os períodos de medição são diurno (7-20 horas), entardecer (20-23 horas) e noturno (23-

7 horas) conforme referido no Regulamento Geral do Ruído, sendo o tempo de medição

escolhido de modo a abranger todas as variações significativas da emissão de ruído.

Forma de apresentação dos resultados

Os resultados a obter na campanha de medição serão apresentados em forma de

relatório, onde para além do registo dos indicadores de ruído, Ln, Lden e LAr com tempo de

resposta rápido e impulsivo, cada ponto de medição estará identificado com a seguinte

informação:

 Denominação da zona do ponto de medição;

 Condições meteorológicas;

 Principais fontes de ruído sentidas aquando da medição;

 Período de referência da medição;

 Tempo de medição.
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4. PLANO DE MONITORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO

Objetivos

A monitorização dos trabalhos de implementação do Projeto assumirá a forma de

Acompanhamento Arqueológico de todas as obras que impliquem remoção de solos ou

alteração da topografia original do terreno.

No caso de serem detetados vestígios arqueológicos preservados no subsolo, deverá

proceder-se à monitorização patrimonial dos trabalhos de escavação, sempre que estes

afetem segmentos do solo, relativamente extensos, que estejam intactos. Deste modo,

propõe-se a realização de acompanhamento arqueológico da desmatação e subsequente

decapagem dos depósitos que cobrem o substrato geológico, sitos no interior do presente

Projeto.

Metodologia

O acompanhamento arqueológico deverá comportar a seguinte metodologia:

• A realização de prospeção (extensiva, intensiva, seletiva e de cobertura total)

sobre a área afetada pelo Projeto. A inspeção de todos os terrenos escavados,

bem como dos cortes estratigráficos que fiquem a descoberto.

• O acompanhamento arqueológico terá por objetivo a observação dos trabalhos de

escavação, no sentido de registar: Estratigrafia (carácter natural e/ou antrópica);

Ocorrência de materiais e/ ou estruturas arqueológicas.

• Assegurar que os elementos patrimoniais assinalados na cartografia da Situação

de Referência e seus perímetros de proteção são respeitados por parte da

Entidade Executante aquando as fases de implementação e execução do

presente Projeto.

Na eventualidade de serem identificados vestígios arqueológicos, dever-se-á proceder a

uma interrupção pontual da obra, a fim de dar comunicação imediata à DGPC para

avaliação das medidas subsequentes, conforme o estabelecido e mediante a legislação

patrimonial em vigor, e, de analisar e registar os contextos aparecidos.

Caso venham a existir várias frentes de obra e/ou no auxílio ao registo arqueológico,

poderá ser necessário o reforço temporário da equipa de acompanhamento, propondo-se

um ou vários Arqueólogo(s) e/ou Assistente(s) de Arqueologia (Circular Termos de
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Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental –

Instituto Português de Arqueologia – 10 de Setembro de 2004).

No que concerne as técnicas e métodos de análise ou registo de dados propomos que a

estratigrafia seja registada com recurso a registo fotográfico e gráfico, à escala 1:20 ou

outra que se justifique, devendo ser descrita, analisada e esquematizada em matriz de

Harris ou similar. Por fim, as estruturas e/ou materiais arqueológicos, a ocorrerem,

deverão ser alvo de registo gráfico e fotográfico.

Periodicidade

A monitorização do Acompanhamento Arqueológico deverá ser permanente, no momento

de afetação direta da superfície vegetal e de remoção/movimentação de solos e,

periódica, a partir do momento em que vise a monitorização e avaliação do estado de

conservação dos monumentos, na fase de exploração do presente projeto.

Salvo o aparecimento de alguma ocorrência patrimonial, a qual prevê a entrega imediata

de relatório ou comunicação escrita com avaliação preliminar, prevê-se apenas a

produção de um relatório final, com entrega à DGPC. e ao Dono de Obra, até 15 (quinze)

dias após a conclusão de todos os trabalhos previstos.

No que concerne à eventual revisão do programa de monitorização, no caso da

identificação de uma ocorrência patrimonial, esta deverá ser avaliada, a fim de se obter a

sua importância e valor, em função dos seguintes critérios: antiguidade, raridade,

importância, monumentalidade, potencial de informação científica, potencial de

exploração pedagógica ou turística.
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CAPÍTULO 7 – LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Não foram identificadas lacunas de conhecimento que tivessem obstado à adequada

avaliação dos impactes do Projeto.

Em termos de fauna e flora identificam-se as seguintes lacunas, que podem ter limitado

na caracterização e análise efetuadas:

• O trabalho de campo não incidiu sobre um ciclo anual, o que teria facilitado o

reconhecimento de alguns habitats e espécies de flora. Contudo, pesquisa

bibliográfica efetuada visou colmatar esta falta de informação de base.

• Por outro lado, dado que o projeto será implementado no interior do perímetro

industrial da CELTEJO em área já impermeabilizada entende-se que esta

situação não é relevante para a análise do projeto em termos de valores

ecológicos.

O reconhecimento no campo da área de afetação e a prospeção efetuada não permitiu

uma total identificação dos impactes para o património. Embora a visibilidade dos solos

corresponda maioritariamente a solos de tipo Urbano – sem qualidade de observação,

desconhece-se a afetação do mesmo aquando da construção da Celulose do Tejo, S. A.

R. L., em 1965.

Paralelamente e no que concerne à Área de Potencial Arqueológico saliente-se que foi

definida com base na Situação de Referência documentada pelo que não deverá ser

considerada estanque, dado que a imprevisibilidade do aparecimento de vestígios é um

critério definidor do património arqueológico (BRANCO 2014). Pelo que a área

apresentada deverá ser tida como uma referência importante ao acompanhamento

arqueológico da empreitada.

No estudo de qualidade do ar foram detetadas as seguintes lacunas de informação:

• Foram apenas contempladas as emissões provenientes das unidades industriais

da CELTEJO e da Ródão Power, não sendo possível aceder a dados relativos às

restantes fontes emissoras, existentes no domínio em estudo, tal como a
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Navigator Tissue Rodão (localizada a cerca de 1,3 km a norte do local de

implantação do Projeto);

• Não foi possível estabelecer um valor de fundo para o CO, uma vez que este

poluente não é monitorizado na estação de Chamusca, sendo considerada

apenas a contribuição das fontes emissoras contempladas no presente estudo.
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CAPÍTULO 8 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste capítulo será feita uma abordagem sucinta e resumida deste estudo tentando-se fazer

referência aos pontos mais importantes.

A EDP BIOELÉTRICA tem atualmente várias centrais de biomassa para produção de

energia elétrica entre elas destacam-se a Central de Mortágua que foi uma das primeiras a

ser construída a nível nacional com este objetivo.

Face à previsão de crescimento deste mercado e a estratégia nacional definida em termos

energético para os próximos anos até 2020, a EDP BIOELÉTRICA, empresa dedicada a

este setor de atividade decidiu apostar no aumento da sua capacidade de produção pela

instalação de mais uma central dedicada à biomassa florestal em Vila Velha do Rodão.

Para o efeito, houve a necessidade de com a colaboração da Direção Geral de Energia e

Geologia identificar os pontos de interligação que já haviam sido atribuídos à EDP

BIOELÉTRICA e fazer a sua transferência e junção para se conseguir uma instalação que

pela sua capacidade e localização ficará com viabilidade técnico económica para se avançar

com este projeto.

Após análise cuidada de várias hipóteses de localização, as instalações da CELTEJO em

Vila Velha do Rodão foi a que se apresentou como a mais interessante, nomeadamente nos

seguintes aspetos: área de terreno necessária à implantação do projeto, morfologia do

terreno, infraestruturas de redes já existentes no local (rede de abastecimento de água, rede

de gás natural, rede de saneamento, rede de telecomunicações, energia elétrica), tipo de

uso de solo já classificado no Plano Diretor Municipal como de uso industrial, “Espaço de

Atividades Económicas” e, principalmente, a existência de extensas áreas de produção

florestal na área envolvente.

A Central de Biomassa utiliza como matéria-prima biomassa florestal, principalmente

resultante de limpeza de áreas florestais, para a produção de energia elétrica a ser injetada

na rede pública. Este projeto irá queimar cerca de 350 000 ton/ano de biomassa florestal o
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que permitirá uma produção de 214 000 MWh/ano, estando previsto o início da sua

instalação para Junho de 2017 e entrada em funcionamento antes do fim do ano de 2019.

Este Projeto da Central de Biomassa representa um investimento no valor de 50 milhões de

euros com uma faturação de 20 milhões de euros por ano, sendo a totalidade da energia

elétrica para injeção no sistema elétrico da rede pública.

O projeto da Central de Biomassa vai ao encontro dos objetivos definidos na Estratégia

Nacional para a Energia (ENE2020) nomeadamente na promoção da gestão profissional das

florestas nacionais, contribuindo para a redução dos riscos associados (incêndios), bem

como a sua sustentabilidade e a promoção da produção de biomassa florestal.

Naturalmente que a construção e exploração de uma infraestrutura como esta tem, como

qualquer intervenção humana, sobre o meio ambiente, efeitos positivos e negativos que

importa identificar e avaliar por forma a evitar ou minimizar conforme o seu carácter, objetivo

este que se entende ter sido conseguido neste estudo.

A nível local, regional e europeu os impactes são devidos principalmente a:

• Permitir a fixação de pessoas, pela criação de novos postos de trabalho, em

concelhos do interior onde se tem verificado nos últimos anos uma grande

desertificação;

• Aumento da capacidade de produção de energia elétrica a partir de fontes

renováveis, biomassa florestal;

• Diminuição da saída de divisas para aquisição de combustíveis fósseis pela

utilização de um recurso endógeno e renovável;

• Criação de um novo cluster económico no setor das energias renováveis, produção

de energia elétrica a partir da biomassa florestal;

• Produção de energia elétrica com efeitos neutros de emissões de gases de efeito

estufa, este projeto contribuirá para a redução das mesmas pela substituição do

combustível fóssil que seria necessária para a produção desta quantidade de

energia.
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A implementação na CELTEJO da Nova Caldeira de Recuperação em substituição da

atualmente existente permitirá um conjunto de ganhos ambientais que passam

principalmente por:

• Efetuar a inceneração de gases com enxofre evitando as emissões associadas ao

tanque de smelt, este equipamento está também preparado para reduzir as

emissões de outros gases não condensáveis;

• A Nova Caldeira de Recuperação tem um sistema de utilização de ar quartenário que

permite reduzir as emissões de dióxido de enxofre;

• Com a entrada em funcionamento da Nova Caldeira de Recuperação haverá uma

redução de consumo de combustíveis fósseis, nomeadamente, fuelóleo:-45,2% e

gás natural:-61,9. Esta alteração vai ao encontro da estratégia europeia de redução

das emissões gasosas de efeito estufa.

Por forma a evitar os impactes negativos da fase de construção e fase de funcionamento

foram propostas neste EIA um conjunto de medidas de minimização que permitem um

melhor enquadramento ambiental deste projeto a localizar em Vila Velha do Rodão.

Em síntese conclui-se que este Projeto no seu conjunto é viável do ponto de vista ambiental,

com as devidas medidas de minimização e recomendações referidas no EIA, e com a

colocação em prática dos planos de monitorização que permitirão acompanhar a fase de

funcionamento do Projeto, proceder a ajustamentos e à tomada de medidas

complementares no caso de se verificarem desvios ao previsto.


