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Capítulo V – Impactes Ambientais e Medidas de Minimização 
 
1. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES – ANÁLISE TEMÁTICA 
 
1.1 Introdução 
 

Neste ponto serão identificados e avaliados os impactes ambientais, positivos e 
negativos, decorrentes da implementação do projecto da Central a Biomassa da 
Bioeléctrica. 
 
Basicamente, os impactes decorrem das seguintes acções de projecto: 
 

• A fase de construção, em simultâneo com o projecto correlacionado de alteração 
das instalações fabris da CELBI, com as consequentes movimentações de terras, 
de veículos e pessoas, estabelecimentos de estaleiros e outras instalações 
auxiliares; 

• A existência da edificação e equipamentos exteriores; 

• O funcionamento das novas instalações; 

• O funcionamento do projecto correlacionado da CELBI. 
 
A análise de impactes é efectuada para cada uma das áreas temáticas caracterizadas no 
Capítulo IV do presente volume, dando-se particular desenvolvimento às que se 
revelarem mais sensíveis e relativamente às quais o projecto introduz alterações de 
forma mais significativa. 
 
Serão assim identificados e avaliados os impactes: 
 

• na geologia e geomorfologia; 

• na sismicidade e tectónica; 

• nos solos; 

• no clima; 

• nos recursos hídricos; 

• na qualidade da água, do ar e no ambiente sonoro; 

• nos factores ecológicos; 

• na paisagem; 

• nos factores sociais e económicos; 

• no ordenamento do território; 

• no património. 
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A previsão da natureza e magnitude dos impactes foi efectuada com recurso a técnicas 
abalizadas e reconhecidamente comprovadas para a situação em estudo. Assim, 
traduziu-se, sempre que exequível, a magnitude dos impactes ambientais de forma 
quantitativa, ou, quando tal não foi possível, qualitativamente, mas de forma tão 
objectiva e detalhada quanto possível. 
 
Relativamente à significância dos impactes, optou-se por adoptar uma metodologia 
eminentemente qualitativa, que permitisse evidenciar, de forma clara, o significado dos 
impactes em cada uma das vertentes ambientais em análise. 
 
Assim, no que se refere à importância, os impactes ambientais resultantes do Projecto 
em análise foram classificados em positivos ou negativos e em inexistentes ou nulos, 
reduzidos, pouco significativos, moderados, importantes e muito importantes. 
 
Os critérios que foram considerados para estabelecer a classificação referida foram os 
seguintes: 
 

• Os impactes negativos sobre a qualidade da água, do ar ou ambiente sonoro e 
recursos hídricos serão considerados importantes se ocorrer violação de critérios 
ou padrões de qualidade legalmente estabelecidos, sendo muito importantes caso 
essa violação determine um considerável afastamento aos padrões estabelecidos, 
ou se a extensão ou importância do recurso afectado for significativa; 

• Os impactes negativos sobre os solos serão considerados importantes se forem 
afectadas áreas significativas, ou comprometidas manchas, nomeadamente se esses 
solos possuírem boa aptidão para fins diferentes dos previstos no Projecto, 
devendo ser considerados muito significativos se o Projecto afectar em grande 
extensão áreas inseridas na Reserva Agrícola Nacional; 

• Os impactes negativos sobre a flora e fauna serão considerados importantes se 
determinarem importantes afectações sobre o equilíbrio dos ecossistemas 
existentes, introduzindo roturas ou alterações nos processos ecológicos, afectando 
ou destruindo efectivos, diversidade ou estabilidade das populações, espécies 
animais ou vegetais. Os impactes serão considerados muito importantes se a 
importância dos desequilíbrios ou das espécies afectadas for grande, se a extensão 
das áreas afectadas for considerável, ou ainda se as espécies afectadas estiverem 
abrangidas por estatuto de protecção/classificação; 

• No que se refere à paisagem, embora se trate de um factor ambiental de maior 
subjectividade, é aceite com relativo consenso que devem ser considerados 
impactes negativos importantes aqueles que determinem alterações sobre as áreas 
de reconhecido valor cénico ou paisagístico, em função do seu valor intrínseco ou 
da sua raridade, tendo em consideração o grau de intrusão provocado, a extensão 
da área afectada, o número de potenciais observadores envolvidos e a sua 
capacidade de absorção/anulação da alteração, devendo ser considerados muito 
importantes se os referidos parâmetros assumirem uma expressão significativa; 
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• Em relação aos aspectos de ordenamento do território e socio-económicos, os 
impactes serão considerados importantes (positivos ou negativos consoante o 
sentido das alterações introduzidas), quando interferirem com instrumentos, planos 
ou políticas de ordenamento anteriormente estabelecidos, induzirem alterações 
sobre a forma e os padrões de vida das populações, devendo ser considerados 
muito importantes quando a extensão das regiões afectadas ou das populações 
envolvidas assim o determinar.  

 
Adicionalmente e quando necessário, os impactes identificados e analisados serão 
também classificados de acordo com a sua probabilidade de ocorrência ou grau de 
certeza (certos, prováveis ou improváveis), a sua duração (temporários ou permanentes) 
e a sua reversibilidade (reversíveis ou irreversíveis).   

 
1.2 Geologia e Geomorfologia 

 
1.2.1 Acções de projecto e impactes-tipo associados 

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

• Movimentação de terras, incluindo desmatação e decapagem da camada 
superficial, com o consequente aumento da susceptibilidade do solo à erosão e 
instabilização; 

• Ocupação do espaço e consequente indisponibilização do recurso geológico; 

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

 
Estes impactes ocorrem sobretudo na fase de construção. 
 

1.2.2 Identificação e avaliação de impactes 
 
a) Fase de construção 
 

Na área de intervenção ocorrem terrenos do período Moderno, fundamentalmente 
dunas e areias de duna (d, Ad), constituídos por areias de granulometria fina, bem 
calibradas, com cerca de 18 m de espessura, que recobrem o substrato 
Miocénico/Oligocénico, constituído por solos muito rijos e fortemente consolidados. 
Em termos geotécnicos, as condições oferecidas pelas formações da base serão 
bastante boas, após uma prévia compactação do solo para se obterem capacidades de 
carga de cerca de 1000 kg/cm2, não sendo, deste modo, previsível a ocorrência de 
assentamentos. 

 
A área destinada à implantação do projecto encontra-se intervencionada, estando já 
constituídas as plataformas de construção, designadamente dos Evaporadores e da 
Caldeira de Recuperação, associadas ao projecto de alteração da CELBI, incluindo 
também a área da Central a Biomassa da Bioeléctrica.  
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Em termos geomorfológicos, os impactes nesta fase resumem-se às escavações e 
aterros necessários para construção das fundações dos edifícios e de outras 
estruturas, sendo a globalidade das terras utilizadas nas instalações da CELBI. A 
revegetação das áreas não construídas será efectuada com a brevidade possível para 
evitar fenómenos de erosão. 
 
Não foram inventariadas formações de interesse científico ou económico, pontos de 
interesse paleontológico, formações geomorfológicas de interesse ou áreas 
geológicas sujeitas a protecção especial, afectadas directa ou indirectamente pelo 
projecto, pelo que, quanto a estes descritores, não é de esperar a ocorrência de 
impactes. 
 
Face ao exposto, considera-se que os impactes neste domínio ambiental são 
negativos, permanentes e irreversíveis, mas de magnitude reduzida, uma vez que não 
ocorrerão alterações morfológicas com significado, nem serão afectados quaisquer 
valores geológicos de interesse científico, económico, paleontológico ou de outra 
natureza. 

 
b) Fase de exploração 
 

Na fase de exploração os impactes são considerados nulos. 
 

1.2.3 Síntese 
 
Os efeitos mais significativos neste descritor referem-se às alterações morfológicas 
decorrentes das escavações necessárias para implantação das fundações de edifícios e 
equipamentos. Dada a reduzida dimensão das intervenções e o facto de não serem 
afectados quaisquer valores geológicos, paleontológicos, ou outros de interesse 
científico, os impactes negativos neste domínio, embora permanentes e irreversíveis, 
são considerados de magnitude reduzida. 
 

1.3 Sismicidade e Tectónica 
 
O local do projecto situa-se numa zona de intensidade sísmica relativamente baixa, em 
termos nacionais, não sendo de esperar fenómenos de instabilidade sísmica, quer devido 
às próprias características da zona, quer porque o projecto não inclui acções indutoras 
deste tipo de fenómenos. Para além disso, não existem falhas próximas do local. 
 
Assim, os impactes neste descritor são considerados nulos. 
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1.4 Solos 
 

1.4.1 Acções de projecto e impactes-tipo associados 
 
As principais acções de projecto, potencialmente indutoras de impactes nos solos, são: 

 

• Movimentação de terras, incluindo desmatação e decapagem da camada 
superficial; 

• Ocupação do espaço enquanto recurso; 

• Utilização temporária do solo para instalação dos estaleiros da obra; 

• Risco de contaminação com poluentes. 
 
Estes impactes far-se-ão sentir nas fases de construção e exploração do projecto em 
estudo. 

 
1.4.2 Identificação e avaliação de impactes 

 
a) Fase de construção 
 

O projecto em análise será implementado no interior do perímetro industrial da 
CELBI, em área já intervencionada, pelo que os impactes físicos sobre os solos serão 
expectavelmente nulos a reduzidos. 
 
Relativamente ao risco de contaminação, o projecto contempla as necessárias 
medidas de prevenção, designadamente a existência de zonas adequadas de 
deposição temporária de resíduos e materiais contaminados, bem como a 
optimização do acesso dos veículos pesados à obra e do respectivo circuito no 
interior desta. Assim, deste ponto de vista, não se prevê a ocorrência de impactes 
negativos significativos. 
 
Nesta conformidade, considera-se que o impacte resultante da ocupação dos solos, 
embora potencialmente negativo, é de magnitude reduzida. 

 
b) Fase de exploração 
 

Os impactes nesta fase decorrem fundamentalmente de eventuais derrames de 
poluentes no solo, originados pelo armazenamento/manuseamento de óleos e 
produtos químicos. A gestão desses materiais será assegurada pela CELBI, a qual 
dispõe de sistemas adequados de armazenagem. No caso de eventuais fugas, serão 
accionados os necessários mecanismos de prevenção. 
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Os óleos usados e outros resíduos perigosos serão armazenados pela CELBI no 
parque existente de resíduos, o qual é coberto e dispõe de bacia de retenção. Serão 
depois entregues a uma empresa exterior, devidamente licenciada para o efeito, pelo 
que, deste ponto de vista, não se prevê a ocorrência de impactes negativos 
significativos. 
 
Face ao exposto, os impactes decorrentes desta fase são considerados negativos, de 
magnitude reduzida, irreversíveis e de abrangência local. 

 
1.4.3 Síntese 

 
Na fase de construção, os principais impactes negativos expectáveis serão decorrentes 
da ocupação dos solos e do potencial risco de contaminação destes, por derrames 
acidentais de óleos e produtos químicos, sendo estes últimos impactes extensivos a toda 
a fase de exploração. 
 
Dado que o projecto será implementado nas instalações fabris da CELBI, em solos já 
intervencionados, e contempla as necessárias medidas de prevenção, no caso de 
eventuais derrames, os impactes negativos são classificados como reduzidos. 

 
1.5 Clima 

 
1.5.1 Acções de projecto com incidências no descritor em análise 

 
Em termos regionais, não se prevêem impactes no clima decorrentes da instalação de 
uma unidade do tipo do projecto em estudo. 
 
A nível do domínio microclimático, os impactes podem, potencialmente, manifestar-se 
a dois níveis: 
 

• Interferência nos processos de circulação atmosférica ao nível do solo; 

• Emissão de contaminantes ou aumento da humidade atmosférica. 
 

1.5.2 Identificação e avaliação de impactes 
 
a) Fase de construção 
 

Nesta fase não haverá lugar à realização de alterações topográficas que possam 
originar perturbações nos padrões de circulação do ar junto ao solo. 
 
Os potenciais impactes relacionam-se com os trabalhos de construção civil, com a 
consequente contaminação do ar por poeiras, provenientes da movimentação de 
terras, para abertura das fundações, e por gases emitidos pelas máquinas e 
equipamentos envolvidos. Trata-se, no entanto, de impactes com incidência local, 
que não afectam factores microclimáticos ou outros susceptíveis de serem 
acentuados por esses factores. Assim, durante a fase de construção, não se prevê a 
ocorrência de impactes nos domínios macroclimático e microclimático. 



 

 Estudo de Impacte Ambiental da Central Termoeléctrica a Biomassa da Figueira da Foz – Relatório 
V-162

b) Fase de exploração 
 

O conjunto de equipamentos e edifícios a instalar, resultantes quer da construção da 
Central a Biomassa, quer os que estão associados ao projecto de alteração da CELBI, 
serão construídos junto a edifícios existentes, acompanhando a morfologia local, pelo 
que não se prevê que introduzam alterações significativas nos padrões de drenagem 
atmosférica, de forma a produzir modificações no microclima local. 
 
No que se refere às emissões atmosféricas, não se prevê que o seu aumento, 
resultante do funcionamento da Central a Biomassa e do aumento da capacidade 
produtiva da fábrica de pasta de papel da CELBI, seja susceptível de influenciar as 
condições microclimáticas da área. 

 
1.5.3 Síntese 

 
Não se prevêem quaisquer impactes no descritor clima, quer a nível macroclimático, 
quer a nível microclimático, nas fases de construção e exploração. 
 

1.6 Recursos Hídricos 
 

1.6.1 Acções do projecto com potenciais incidências no descritor em análise 
 
A Central a Biomassa irá ocupar uma área total de cerca de 12 000 m2, localizada no 
sector Noroeste do perímetro industrial da CELBI. Em termos de área 
impermeabilizada, o novo projecto representa um acréscimo de cerca de 2 %, 
relativamente à situação actual. Tendo em consideração o projecto correlacionado da 
CELBI, o acréscimo de área impermeabilizada será de cerca de 8% dos valores actuais. 
 
As águas pluviais colectadas nas áreas a impermeabilizar, com risco de contaminação, 
serão ligadas à rede de águas residuais existente para tratamento na ETAR da CELBI. 
As águas pluviais da cobertura de edifícios e de arruamentos serão restituídas ao solo. 
 
O consumo anual de água do projecto será de 920 000 m3, o que, descontando a redução 
proporcionada pela desactivação da Caldeira Auxiliar (20 000 m3/ano), representa um 
aumento líquido de 8,3% em relação ao que se verifica actualmente nas instalações 
fabris da CELBI. Em termos cumulativos, considerando o projecto de alteração, o 
consumo total de água no complexo industrial da CELBI será de 17 120 000 m3/ano, o 
que corresponde a um acréscimo de 59%, relativamente à situação actual. 
 
A água para satisfazer as necessidades do projecto em análise e do projecto 
correlacionado terá exclusivamente origem superficial (rio Mondego), mantendo-se o 
valor actual das extracções de água subterrânea nas captações da CELBI. 
 
A água de origem superficial que abastece a CELBI é proveniente do Aproveitamento 
Hidráulico do Mondego/Açude-ponte de Coimbra, onde se efectua a tomada de água 
para o canal condutor geral que abastece, além da CELBI, a SOPORCEL, Figueira da 
Foz e o aproveitamento hidroagrícola do Baixo Mondego. 
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Actualmente, as necessidades de água para usos consumptivos, satisfeitas pelo 
Aproveitamento Hidráulico do Mondego (AHM), são da ordem de 133 hm3/ano, cerca 
de 38% para a indústria, 10% para o abastecimento público e 52% para a rega 
(PBH Mondego, 2002). 
 
Atendendo às acções do projecto no domínio dos recursos hídricos, na sua vertente 
quantitativa, é possível sistematizar os potenciais impactes da seguinte forma: 
 

• Impermeabilização do solo, com efeitos nas duas componentes dos recursos 
hídricos, ou seja, diminuição do tempo de concentração na rede hídrica, fazendo 
afluir maiores caudais a pontos determinados da rede hidrográfica, em intervalos 
de tempo relativamente menores e diminuição da recarga dos sistemas aquíferos, 
quando essa impermeabilização se processa em área de recarga, com a 
consequente diminuição das disponibilidades hídricas para os usos afectos a esse 
recurso; 

• Captação das águas superficiais em excesso, relativamente aos valores de 
equilíbrio, determinando perturbações nos usos afectos a esse recurso, quer do 
ponto de vista quantitativo, quer qualitativo. 

 
1.6.2 Avaliação de impactes 

 
a) Fase de construção 
 

Na fase de construção ocorrerá um aumento da impermeabilização do solo, devido, 
numa fase inicial, à compactação originada pela circulação de máquinas e viaturas de 
obra e, posteriormente, à impermeabilização definitiva do solo nas zonas de 
implantação do projecto e do projecto correlacionado da CELBI. 
 
A compactação do solo e o aumento da área impermeabilizada ocorrem em zona de 
infiltração máxima, ou seja, em zona de recarga do aquífero Leirosa-Monte Real, a 
qual se processa directamente a partir da precipitação caída sobre o manto dunar. 
 
No entanto, assumem dimensão não significativa, se comparados com a área 
potencial de recarga deste sistema (218 km2), face às áreas a impermeabilizar sem se 
efectuar a restituição das águas pluviais para o solo, associadas à Central a Biomassa 
e ao projecto correlacionado da CELBI (0,007 km2). 

 
Daqui se pode concluir que os impactes negativos, associados às acções de 
compactação e impermeabilização do solo, serão reduzidos, de abrangência local e 
passíveis de minimização. 

 
b) Fase de exploração 
 

Na fase de exploração, os impactes decorrem do aumento dos caudais captados no 
rio Mondego e que se podem repercutir nos aspectos quantitativos do recurso hídrico 
e nos usos associados.  
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Como referido acima, a água superficial que abastece a CELBI tem origem no canal 
condutor geral que, por sua vez, tem tomada de água no açude-ponte de Coimbra, do 
Aproveitamento Hidráulico do Mondego. 
 
Os caudais disponíveis neste reservatório são fornecidos pelo sistema Aguieira-
Fronha-Raiva, através de turbinagem no açude de Raiva. Os caudais debitados para 
jusante, com um valor mínimo de 80 m3/s, têm em consideração as necessidades 
hídricas para rega do aproveitamento hidroagrícola do Baixo Mondego, as 
necessidades para abastecimento público e o consumo industrial (PBH Mondego, 
2002). 
 
De acordo com o PBH do rio Mondego, os volumes fornecidos em média pelo AHM 
para os diferentes utilizadores são da ordem de 133 hm3/ano, sendo o valor alocado à 
CELBI de 15 hm3/ano. Por outro lado, o consumo médio de água superficial na 
CELBI situou-se, no período de 2000 a 2006, abaixo dos 7 hm3/ano, mercê do 
esforço que tem sido feito nos últimos anos para melhorar o desempenho ambiental 
da instalação, entre outros, no que respeita à redução do consumo específico de água, 
situando-se este actualmente dentro da gama recomendada pelo respectivo BREF. 
 
Com a entrada em funcionamento do projecto da Central a Biomassa, o consumo na 
instalação sofrerá um aumento de 8,3%, inteiramente suprido por água superficial 
com origem no AHM, o que corresponde a um acréscimo do consumo, nesta origem, 
de 0,9 hm3/ano, ou seja de cerca de 13%, transitando-se dos actuais 7 hm3/ano para 
cerca de 8 hm3/ano. 

 
Quando se tem em consideração os efeitos cumulativos do projecto de alteração da 
CELBI, o acréscimo do consumo de água superficial será da ordem dos 91%, 
situando-se futuramente a extracção no canal condutor geral em cerca de 
13,3 hm3/ano, valor inferior ao valor médio que o AHM tem capacidade para debitar 
para uso industrial na CELBI, sem prejuízo da garantia das necessidades para os 
restantes usos – abastecimento público à Figueira da Foz, rega do aproveitamento 
hidroagrícola do Baixo Mondego e caudal ecológico. De acordo com o PBH do Rio 
Mondego, o caudal ecológico a debitar é de 4 m3/s, o qual se destina a garantir a 
manutenção do funcionamento hidrológico e ecológico dos sistemas associados ao 
rio Mondego, a jusante do represamento.  
 
Por outro lado, verificou-se, por contactos com os municípios geograficamente 
relevantes, que, no trecho do rio Mondego entre Coimbra e a foz, não existem 
sistemas de captação superficial ou subterrâneos, baseados nas aluviões do Mondego, 
pelo que o aumento do consumo de água superficial pelo projecto em análise não 
produzirá efeitos a esse nível. 
 
No que respeita aos consumos de água para rega em regadios de iniciativa privada, 
não é possível efectuar uma avaliação fundamentada, por não existirem dados, quer 
sobre as necessidades hídricas, quer sobre as respectivas origens de água. 
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Acresce por último sublinhar que a licença de captação de água superficial que a 
CELBI detém, passada no âmbito da Licença Ambiental n.º 8/2006, permite-lhe 
captar até um valor máximo de 73 008 m3/dia, ou, na base anual, de 26,7 hm3/ano, 
valor significativamente superior ao que irá ser captado futuramente.  
 
Em face da informação aduzida acima, pode concluir-se que o aumento do consumo 
de água de origem superficial, decorrente da implementação da Central a Biomassa, 
não terá um impacte negativo de magnitude superior a pouco significativa sobre os 
recursos hídricos superficiais, nem sobre os usos que lhe estão associados. 
 
Tendo em consideração o projecto correlacionado da CELBI, o impacte cumulativo 
sobre os recursos hídricos poderá alcançar a magnitude moderada, principalmente em 
situações de seca prolongada como a que ocorreu nos últimos anos hidrológicos, 
situação em que será fundamental a gestão criteriosa das disponibilidades em função 
do grau de importância dos usos associados. 
 

1.6.3 Síntese 
 
De uma forma global, os impactes negativos nos recursos hídricos, decorrentes da 
construção e exploração da Central a Biomassa, são classificados com magnitude pouco 
significativa a moderada, se forem considerados os impactes cumulativos com o 
projecto de alteração da CELBI.  
 
Na fase de construção, os impactes negativos relacionam-se com o aumento da 
compactação e da área impermeabilizada, que na presente situação não configura efeitos 
negativos com significado. 
 
Na fase de exploração, os impactes estão associados ao aumento da extracção de água 
no rio Mondego, o qual não deverá afectar de forma significativa o regime hidrológico 
desta linha de água, nem os usos a jusante, no que à vertente quantitativa se refere. 

 
1.7 Qualidade da Água 

 
1.7.1 Acções de projecto com potenciais incidências no descritor em análise 

 
As acções de projecto potencialmente indutoras de impactes na qualidade da água 
consistem em: 
 

• Movimentação de maquinaria, na fase de construção; 
• Deposição no solo de efluentes líquidos e resíduos sólidos, gerados no decorrer da 

obra; 
• Descargas de águas residuais industriais, em meio hídrico ou no solo, na fase de 

exploração; 
• Descargas de águas residuais domésticas, em meio hídrico ou no solo, na fase de 

exploração; 
• Aumento dos caudais captados no rio Mondego, com eventuais repercussões sobre 

a qualidade da água, por efeito do aumento da intrusão salina neste curso de água. 
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1.7.2 Impactes na fase de construção 
 
O terreno onde será implantada a Central a Biomassa e o projecto correlacionado de 
alteração da CELBI encontra-se já desmatado e terraplenado, pelo que os potenciais 
impactes na qualidade da água, associados ao incremento de caudal sólido e ao aumento 
da turvação na vala da Leirosa, linha de água em cuja bacia se situa o projecto em 
apreço, não terão lugar.  
 
Há no entanto a considerar a eventual ocorrência de derrames pontuais que, 
posteriormente, veiculados pelo escoamento superficial, poderão contribuir para um 
aumento do teor em hidrocarbonetos ou outros poluentes na vala da Leirosa. 
 
No entanto, admite-se que a construção da obra será executada segunda as regras da arte 
e norteada por estritos critérios ambientais tal como definidas nas Regras Ambientais 
para a Fase de Construção incluídas no Anexo V, bem como na linha das 
recomendações efectuadas no ponto 4 do presente Capítulo, sendo, nessas 
circunstâncias, minimizados os efeitos adversos das ocorrências descritas acima. Nessa 
conformidade, considera-se que os impactes negativos associados são reduzidos, 
reversíveis, temporários e de abrangência local. 

 
1.7.3 Impactes na fase de exploração 

 
a) Decorrentes da descarga das águas residuais tratadas no Oceano Atlântico  
 

O funcionamento da Central a Biomassa dará origem à produção de águas residuais 
resultantes das purgas da caldeira e do circuito de água de arrefecimento, as quais 
serão ligadas à rede de águas residuais da CELBI e enviadas para tratamento na 
ETAR. 
 
Estima-se que a produção de águas residuais da Central a Biomassa seja de 
378 000 m3/ano, a qual representa um acréscimo de 3,6% em face dos caudais 
actualmente produzidos nas instalações da CELBI, descontado o valor da 
responsabilidade da Caldeira Auxiliar, a desactivar. Em termos horários, o caudal da 
Central a Biomassa será de 45 m3/h. 
 
A admissão deste efluente à ETAR não produzirá perturbações no sistema de 
tratamento, a nível da carga hidráulica, dado que aquela possui uma bacia de 
equalização e está dimensionada para um caudal de 2 500 m3/h, após este volante. 
 
As águas residuais da Central a Biomassa apresentam um potencial de contaminação 
baixo, caracterizando-se por teores reduzidos em carga orgânica. 

 
Quando se tem em consideração o projecto de alteração da CELBI, o futuro caudal 
máximo afluente ao sistema de tratamento será de 2 140 m3/h, inferior, portanto, ao 
caudal de projecto, após equalização. 
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No que respeita à qualidade do efluente final, as águas residuais da Central a 
Biomassa não terão influência de maior no desempenho do sistema de tratamento 
secundário, dado que não só representam uma parcela não significativa do caudal 
total afluente à ETAR, mas também porque a sua carga orgânica é bastante reduzida 
comparativamente aos restantes fluxos da instalação. 
 
Com a implementação do projecto de alteração, os valores expectáveis cumprem os 
VLE definidos na Licença Ambiental da CELBI. 
 
Assim, as cargas globais máximas a descarregar, após a implantação da Central a 
Biomassa e do projecto de alteração da CELBI, são as que se indicam no 
Quadro V.1. 
 
No mesmo Quadro V.1 indicam-se igualmente as cargas totais descarregadas no 
oceano Atlântico, tendo em consideração o contributo da SOPORCEL.  
 

Quadro V.1 – Cargas totais máximas descarregadas no Oceano Atlântico 
 

Parâmetro Situação actual (2006) 
(inclui SOPORCEL) 

Situação futura 
(inclui o projecto correlacionado e a 

optimização da ETAR da SOPORCEL) 
SST, t/ano 1 478 1 660 +12,3% 
CBO5, t/ano 2 377 1 687 -29,0% 
CQO, t/ano 11 561 12 922 +11,8% 
AOX, t/ano 70 130 +85,7% 
Azoto Total, t/ano 170 248 +45,9% 
Fósforo Total t/ano 113 172 +52,2% 
 
Assim, após implementação do projecto em análise, do projecto correlacionado e 
ainda da optimização do funcionamento da ETAR da SOPORCEL, verifica-se um 
aumento das cargas descarregadas no oceano. No entanto, salienta-se a redução da 
carga em CBO5 descarregada, da ordem dos 30%, para o que contribui também a 
intervenção a realizar no sistema de tratamento de efluentes da SOPORCEL. 
 
De referir que as cargas no futuro correspondem a cargas máximas, pelo que é 
previsível obterem-se cargas médias anuais significativamente inferiores. 
 
Em face do exposto, considera-se que o impacte da qualidade da água do mar, 
decorrente do funcionamento da Central a Biomassa será nulo a reduzido, dado que a 
poluição veiculada pelas águas residuais desta instalação é praticamente desprezável. 

 
Já quando se tem em consideração o projecto de alteração da CELBI, o meio receptor 
das águas residuais tratadas receberá anualmente uma carga maior em vários dos 
poluentes característicos destes efluentes, pese embora se prever uma diminuição 
significativa no CBO5, pelo que se considera, nesta situação, a ocorrência de um 
impacte negativo moderado, de abrangência local.  
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b) Decorrentes do aumento do caudal captado no rio Mondego 
 
Em sistemas hidrográficos localizados nas proximidades da embocadura com o 
oceano, uma eventual diminuição dos caudais de água doce pode propiciar o avanço 
da cunha salina e, consequentemente, um aumento dos teores em cloretos em pontos 
mais recuados do percurso da linha de água. Este facto poderá ter repercussões sobre 
os usos do recurso localizados na área de influência deste efeito. 
 
Na presente situação, o estuário do Mondego tem uma área de 3,4 km2, nele se 
individualizando dois braços – Norte e Sul, com hidrodinâmicas diferenciadas. O 
nível da maré na embocadura tem uma variação de 0,35 a 3,3 metros, com uma semi-
amplitude média da ordem de 1 metro. O caudal médio do rio é de 79 m3/s, podendo 
ultrapassar, em anos húmidos, os 140 m3/s e, em anos secos, ser inferior a 27 m3/s 
(INAG). 
 
Segundo a mesma fonte, o limite da incursão salina localiza-se um pouco a montante 
da bifurcação do estuário, facto que se pode comprovar pelos dados de salinidade 
medidos nas estações de monitorização da Rede de Qualidade da Água (INAG, 
SNIRH), apresentados no Quadro V.2. Os dados reportam-se ao período de 2002 a 
2004. 

 
Quadro V.2 – Salinidade no estuário do Mondego (‰) 

 
Estações da Rede de Qualidade da Água 

Data 
Trans-Mon-1 Trans-Mon-5 Trans-Mon-6 

Pereira/Ponte 
Porto de Mós 
(12G/25) 

Porto Casais 
(12F/24) 

23-02-2002 - - - < 2,000 < 2,000 
14-09-2002 31,902 - < 2,000 - - 
14-09-2002 - - - < 2,000 < 2,000 
16-03-2003 6,982 - < 2,000 - - 
16-03-2003 31,073 - - - - 
18-03-2003 - - - - < 2,000 
18-03-2003 32,702 - < 2,000 - - 
20-09-2003 13,723 - - - - 
20-09-2003 - - - - < 2,000 
12-09-2004 34,589 - < 2,000 - - 
12-09-2004 9,520 - - - - 
12-09-2004 35,488 - - - - 
12-09-2004 - < 2,000 - - - 

1 – jusante 
6 – montante 
Fonte: INAG/SNIRH 
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Os dados apresentados reflectem parcialmente a diminuição do caudal do rio que se 
verificou no período de seca de 2003 a 2005 e evidenciam que, no ponto mais a 
montante do estuário, os níveis de salinidade não se alteraram, tendo-se mantido 
abaixo de 2,0 ‰. Também em estações de monitorização a montante do estuário 
(Mondego-Porto Casais e Mondego-Pereira/Ponte de Porto de Mós), no mesmo 
período de análise, se registaram valores de salinidade inferiores a 2,0 ‰. 
 
Por outro lado, a jusante do Açude-Ponte de Coimbra não se identificam captações 
de água para consumo humano que pudessem ser afectadas por um eventual aumento 
dos teores em salinidade associados a uma diminuição do caudal do rio. 
 
Assim, deste ponto de vista, não se identificam impactes associados ao projecto da 
Central a Biomassa. Quando se tem em consideração o projecto de alteração da 
CELBI, poderá ocorrer, em anos de seca, uma diminuição acentuada do caudal do rio 
com eventual progressão da cunha salina, mas que não deverá ser significativa e não 
afectará usos sensíveis. 
 

1.7.4 Síntese 
 
Na fase de construção, os impactes negativos na qualidade da água serão reduzidos e de 
ocorrência não certa, estando associados a eventuais derrames de materiais 
contaminantes, tais como hidrocarbonetos e outros poluentes, que, veiculados pelo 
escoamento, possam alcançar os meios hídricos locais. 
 
Na fase de exploração, o funcionamento da Central a Biomassa determina um impacte 
nulo a reduzido sobre a qualidade do meio hídrico, onde ocorre a descarga das águas 
residuais tratadas da CELBI – Oceano Atlântico. 
 
O aumento do volume de água captado no rio Mondego associado à nova central não 
induzirá impactes negativos com significado na qualidade da água daquele curso e nos 
usos sensíveis a jusante, que, na presente situação, são inexistentes. 
 
Tendo em consideração o projecto correlacionado da CELBI, os impactes assinalados 
verão a sua magnitude ampliada, prevendo-se que se situem em níveis moderados, 
especialmente em períodos de seca prolongada. 
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1.8 Qualidade do Ar 
 
1.8.1 Acções do projecto com incidências na qualidade do ar 
 

As acções de projecto, potencialmente indutoras de impactes na qualidade do ar, são as 
seguintes: 
 
a) Fase de construção 
 

• Movimentação de terras para a construção; 

• Circulação de maquinaria e veículos; 

• Funcionamento de centrais de betão. 
 
b) Fase de exploração 
 

• Funcionamento da instalação, após implementação do projecto. 
 
1.8.2 Identificação e avaliação de impactes 
 

a) Fase de construção 
 

As emissões gasosas, na fase de construção, consistem sobretudo em poeiras 
resultantes da movimentação de terras. No entanto, as áreas destinadas à 
implementação da Central a Biomassa e do projecto correlacionado de alteração da 
CELBI estão intervencionadas, pelo que a movimentação de terras estará apenas 
associada às escavações e aterros necessários para construção de fundações. 
 
A movimentação de máquinas e veículos provocará um acréscimo das emissões de 
óxidos de azoto, dióxido de enxofre, compostos orgânicos voláteis e fumos negros. 
No entanto, o carácter temporário destas emissões confere uma importância não 
significativa a esta acção de projecto, enquanto fonte de emissões gasosas. 
 
A instalação de uma unidade de produção de betão é responsável também pela 
emissão de poeiras. No entanto, foi considerada a instalação de sistemas de 
depuração.  
 
Assim, os efeitos das emissões de poluentes terão uma área de influência muito 
limitada, praticamente circunscrita às áreas de construção das novas instalações. 
 
Por outro lado, não é provável que ocorram impactes pela dispersão de poeiras das 
cargas dos camiões, uma vez que o transporte será efectuado nas condições 
adequadas de segurança. 
 
Face ao exposto, verifica-se que os impactes na qualidade do ar, resultantes da fase 
de construção e montagem de equipamento, serão localizados, temporários, 
reversíveis, minimizáveis e de magnitude pouco significativa. 
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b) Fase de exploração 
 
Os impactes na fase de exploração serão resultantes das emissões gasosas geradas na 
Central a Biomassa, bem como nas instalações fabris da CELBI, após implementação 
do projecto de alteração. 
 
Caracterização das Emissões Gasosas  
 
No Capítulo 3 e no Anexo III deste estudo foram descritas e caracterizadas as fontes 
pontuais e o tipo de tratamento associado às emissões gasosas da Central a Biomassa 
e das instalações fabris da CELBI após projecto de alteração. 
 
O Quadro V.3 mostra as características previstas para as referidas emissões, 
incluindo as que ocorrem nas instalações da SOPORCEL. 

 
Quadro V.3 – Características das fontes pontuais consideradas  

 

Fontes H  
(m) 

D  
(m) 

T  
(ºC) 

V 
(m/s) 

SO2 
(g/s) 

NOx 
(g/s) 

PM10 
(g/s) 

CO 
(g/s) 

Emissões da Central a Biomassa (Bioeléctrica) 
Caldeira a Biomassa 80 2,2 158 20,0 - 9,6 0,6 15,3 

Emissões da CELBI 
Caldeira de Recuperação  80 3,39 130 21,7 5,3 20,7 4,4 26,7 
Forno de Cal 70 2,2 250 15,4 0,7 5,5 0,4 2,8 
Lavador de Gases do 
Branqueamento  60 1,65 70 13,4 0,7 - 0,9 - 

Emissões da SOPORCEL 
Caldeiras de Recuperação, de 
Biomassa e de Fuelóleo 91 4,3 158 13,0 3,0 14,2 2,8 15,6 

Forno de Cal 58 1,6 251 14,7 5,9 3,8 0,3 1,5 
Grupo 1 (Turbina a Gás/CR) 50 2,7 217 20,7 - 3,4 0,01 0,3 
Grupo 2 /Turbina a Gás/CR) 50 2,7 210 19,5 - 3,3 0,03 0,4 

 
 

Com impactes na qualidade do ar, é conhecido o projecto da Central Termoeléctrica de 
Ciclo Combinado da Figueira da Foz, com dois grupos de turbinas a gás, que a Iberdrola 
pretende implementar na Leirosa, a cerca de 500 m a Norte das instalações da CELBI.  
 
Para determinação dos impactes cumulativos do projecto da Iberdrola com os projectos 
da Bioeléctrica e da CELBI, consideraram-se as emissões que se encontram indicadas 
no Quadro V.4. 
 
Nas simulações foram usados dados detalhados sobre a forma dos edifícios e estruturas 
existentes e previstos nas instalações. 
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Quadro V.4 – Características das fontes pontuais da Iberdrola  
 

Fontes H  
(m) 

D  
(m) 

T  
(ºC) 

V 
(m/s) 

SO2 
(g/s) 

NOx 
(g/s) 

PM10 
(g/s) 

CO 
(g/s) 

Chaminé 1 60 7 79,1 18,7 0,46 32,5 - 12,1 
Chaminé 2 60 7 79,1 18,7 0,46 32,5 - 12,1 

Fonte: Iberdrola 
 
Modelação da Dispersão e Resultados 

 
Para a simulação da dispersão de poluentes foi utilizado o modelo que já havia sido 
usado para a caracterização da qualidade do ar na situação de referência (ver ponto 8.3.4 
do Capítulo IV deste Relatório). 
 
Foram utilizados dados meteorológicos, horários, em tempo real, de um ano de dados 
meteorológicos (2006), referentes ao local de Leirosa. 
 
Considerou-se um domínio de simulação idêntico ao que já havia sido considerado para 
a caracterização da situação de referência, bem como um grupo de receptores 
considerados sensíveis, dada a sua proximidade da Central a Biomassa. 
 
Foram efectuadas simulações para os seguintes grupos de fontes: 
 

• As fontes de emissão da Central a Biomassa, da CELBI após projecto de alteração 
e da SOPORCEL, designando-se este cenário por “Cenário Futuro 1” 

• As fontes anteriores, em conjunto com o projecto da Iberdrola, designando-se este 
cenário por “Cenário Futuro 2”. 

 
Apresentam-se, seguidamente, os resultados da simulação efectuada para os cenários 
acima descritos e para as formas SO2, NO2, Partículas (PM10) e CO. 
 
Cenário Futuro 1  
 
Os resultados da dispersão de poluentes apresentam-se no Quadro V.5, que indica as 
concentrações ao nível do solo estimadas para cada receptor, na localização em que se 
encontra, relativamente às diferentes formas em análise. Por sua vez, no Quadro V.6 
estão indicadas as concentrações máximas estimadas para cada forma e ponto em que 
foram encontradas, em coordenadas M e P (coordenadas Gauss, datum de Lisboa).  
 
Nas Figuras V.1 a V.4 apresentam-se os resultados das simulações efectuadas, 
respectivamente para o SO2, NO2, Partículas (PM10) e CO. 
 



 

 Estudo de Impacte Ambiental da Central Termoeléctrica da Central a Biomassa da Figueira da Foz – Relatório 
V-173

QuadroV.5 – Concentrações nos receptores (µg/m3) 
 

Receptores M P SO2 Máx. 1h
(1) SO2 Máx. 24h

(2) NO2 Máx. 1h
(4),(5) NO2 98% NO2 ano PM10 Máx. 24h

(3) PM10 ano CO Máx. 8h 

Valor limite (µg/m3)     350 125 200 200 40 50 40 10 000 
Leirosa  135 831 343 253 7,0 0,81 5,8 0,23 0,03 0,08 0 2,7 
Sampaio 138 201 342 319 4,1 1,7 11 6,4 0,44 0,61 0,03 6,7 
Cabeço da Pedra 139 474 342 420 9,6 3,9 19 5,6 0,31 0,71 0,02 20 

 (1) Valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil  (2) Valor a não exceder mais de três vezes em cada ano civil 
 (3) Valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil (4) Valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil 
 (5) Valor limite aplicável a partir de 01/Jan/2010 

 
 
 
 

Quadro V.6 – Concentrações máximas (µg/m3), pontos onde ocorrem e nº de excedências 
 

Concentração Máxima e 
Pontos onde ocorrem UN. SO2 Máx. 1h

(1) SO2 Máx. 24h
(2) NO2 Máx. 1h

(4),(5) NO2 98% NO2 ano PM10 Máx. 24h
(3) PM10 ano CO Máx. 8h 

Concentração máxima µg/m3 18 8,0 67 16 1,0 5,2 0,15 77 

Coordenadas Gauss Datum de 
Lisboa 

M 
P 

141 000 
344 000 

140 000 
344 000 

139 000 
344 000 

136 000 
341 000 

136 000 
340 000 

138 000 
344 000 

136 000 
340 000 

138 000 
344 000 

Número de excedências   0 0 0 na na 0 na na 
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A análise dos valores por comparação com a situação de referência (ver ponto 8.3.4 do 
Capítulo IV) mostra o seguinte: 
 

 Relativamente ao SO2 
 

• Relativamente ao SO2, na base horária e diária, o modelo estima valores 
significativamente inferiores aos que se obtiveram na situação de referência, pelo 
que não se verificam quaisquer excedências.  

• De referir também que, na situação de referência, o ponto de concentração 
máxima, na base horária (142 µg/m3), ocorre no interior do perímetro fabril da 
CELBI e no futuro (18 µg/m3) se situa a cerca de 2 km a Nascente da 
SOPORCEL, o que significa que esta instalação passará a ser predominante em 
termos do efeito da emissão de SO2.  

 
 Relativamente ao NO2 

 
• O modelo estima valores significativamente inferiores aos que se obtiveram na 

situação de referência, designadamente na base horária, pelo que não se verificam 
quaisquer excedências.  

• De salientar também que, na situação de referência, o ponto de concentração 
máxima, na base horária (142 µg/m3), ocorre no interior do perímetro fabril da 
CELBI e no futuro (67 µg/m3) se situa no perímetro industrial da SOPORCEL, o 
que significa que esta instalação passará a ser predominante em termos do efeito 
da emissão de NO2.  

 
 Relativamente às partículas (PM10) 

 
• O modelo estima valores significativamente inferiores aos que se obtiveram na 

situação de referência, pelo que não se verificam quaisquer excedências.  

• Na situação de referência, o ponto de concentração máxima, na base horária 
(16,6 µg/m3), ocorre a cerca de 1 km a Sul das instalações da CELBI e no futuro 
(5,2 µg/m3) se situa no perímetro industrial da SOPORCEL, o que significa que 
esta instalação passará a ser predominante em termos do efeito da emissão de 
Partículas (PM10).  

 
 Relativamente ao CO  

 
• O modelo estima valores inferiores aos que se obtiveram na situação de referência;  

• Na situação de referência, o ponto de concentração máxima, num período de 
8 horas (128 µg/m3), ocorre no interior do perímetro da CELBI e no futuro 
(77 µg/m3) situa-se no perímetro industrial da SOPORCEL.  
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No caso da Central a Biomassa e da desactivação da Caldeira Auxiliar da CELBI, como 
se pode verificar nos Quadros IV.17 e V.3, a maior altura da chaminé e velocidade dos 
gases poderá justificar uma melhor dispersão dos poluentes atmosféricos. 
 
Esta situação é reforçada quando se analisam os impactes cumulativos com o projecto 
de alteração da CELBI, em que, no futuro, as maiores alturas das chaminés, em 
conjunto com temperaturas e velocidades mais elevadas dos gases, conduzem 
objectivamente a uma melhor dispersão dos poluentes. 
 
Assim, poderá concluir-se que os impactes cumulativos da Central de Biomassa e do 
projecto de alteração da CELBI são positivos, de magnitude moderada.   
 
Cenário Futuro 2 
 
Os resultados da simulação deste cenário apresentam-se no Quadro V.7, que indica as 
concentrações ao nível do solo estimadas para cada receptor, na localização em que se 
encontra, relativamente às diferentes formas em análise. Por sua vez, no Quadro V.8 
estão indicadas as concentrações máximas estimadas para cada forma e ponto em que 
foram encontradas, em coordenadas M e P (coordenadas Gauss, datum de Lisboa).  
 
A análise dos valores por comparação com o Cenário 1 mostra que não houve alterações 
nas concentrações de SO2, PM10 e CO, já que o contributo da central da Iberdrola é 
muito reduzido ou nulo em relação a esses poluentes. 

 
Relativamente ao NO2, verifica-se um ligeiro acréscimo das concentrações em relação 
ao Cenário 1. De salientar que, na base horária, o ponto de concentração máxima de 
NO2 (70 µg/m3) ocorre na central da Iberdrola, enquanto que no Cenário 1 se situava na 
SOPORCEL. 
 
Assim, mesmo considerando a central da Iberdrola, pode concluir-se que os impactes 
cumulativos na qualidade do ar são positivos de magnitude moderada.  
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Quadro V.7 – Concentrações nos receptores (µg/m3) 
 

Receptores M P SO2 Máx. 1h
(1) SO2 Máx. 24h

(2) NO2 Máx. 1h
(4),(5) NO2 98% NO2 ano PM10 Máx. 24h

(3) PM10 ano CO Máx. 8h 

Valor limite (µg/m3)     350 125 200 200 40 50 40 10 000 
Leirosa  135 831 343 253 7,0 0,81 5,8 0,48 0,04 0,08 0 2,7 
Sampaio 138 201 342 319 4,1 1,7 18 6,9 0,51 0,61 0,03 6,7 
Cabeço da Pedra 139 474 342 420 9,6 4,0 24 6,2 0,36 0,71 0,02 20 

 (1) Valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil  (2) Valor a não exceder mais de três vezes em cada ano civil 
 (3) Valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil (4) Valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil 
 (5) Valor limite aplicável a partir de 01/Jan/2010 

 
 
 
 

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

Concentração Máxima e 
Pontos onde ocorrem UN. SO2 Máx. 1h

(1) SO2 Máx. 24h
(2) NO2 Máx. 1h

(4),(5) NO2 98% NO2 ano PM10 Máx. 24h
(3) PM10 ano CO Máx. 8h 

Concentração máxima µg/m3 18 8,0 70 20 1,3 5,2 0,15 77 

Coordenadas Gauss Datum de 
Lisboa 

M 
P 

141 000 
344 000 

140 000 
344 000 

137 000 
344 000 

136 000 
340 000 

136 000 
340 000 

138 000 
344 000 

136 000 
340 000 

138 000 
344 000 

Número de excedências   0 0 0 na na 0 na na 
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Emissões de CO2 Fóssil 
 
No Quadro V.9 apresenta-se o balanço de anual de CO2 fóssil, em termos do país, na 
situação actual e futura, não só com a implementação da Central a Biomassa, mas 
também com o projecto de alteração da CELBI. 
 

Quadro V.9 – Balanço de CO2 fóssil 
 

Fontes Ano de 2006 Futuro 

Central a Biomassa - - 116, 5 
Instalações da CELBI 54,4 +5,4 

Total 54,4 - 111,1 
 
 
Assim, em termos do país, irá verificar-se um impacte positivo importante, em termos 
da Central a Biomassa e do projecto correlacionado da CELBI, considerando a 
exportação de electricidade para a rede eléctrica nacional (26 + 13 MW) e que as 
centrais termoeléctricas da EDP têm uma emissão específica de CO2 fóssil de 
626 kg/MWh.  

 
1.9 Ambiente Sonoro 
 
1.9.1 Critérios de avaliação ambiental 

 
No que respeita ao ambiente sonoro, pretende verificar-se o cumprimento do 
Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, 
rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007, de 16 de Março, isto é, 
comparar os valores dos níveis de ruído que virão a ser gerados nas fases de construção 
e de exploração do projecto com os valores limite admissíveis para a área onde está 
localizada a unidade industrial e zona envolvente, em termos da sua classificação 
acústica. 
 

1.9.2 Classificação da área do projecto e sua envolvente 
 
A área de intervenção está classificada como “Espaço Industrial” e a zona envolvente 
enquadra-se na classe de Espaço Natural e de Protecção I (REN). 
 
De acordo com informação disponibilizada pela Câmara da Figueira da Foz, não está 
ainda definida a classificação acústica do concelho, pelo que se aplica aos receptores 
sensíveis localizados na envolvente da área industrial o articulado do parágrafo 3.º do 
artigo 11.º do diploma acima referido. 
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1.9.3 Identificação de receptores sensíveis 
 
Os aglomerados urbanos mais próximos das instalações da CELBI são Leirosa e 
Sampaio, a cerca de 1 300 m a NW e a 1 600 m a SE, respectivamente. 
 
Ao nível de casas de habitação dispersas ou fazendo parte da franja dos aglomerados 
referidos, identificam-se a Norte, a cerca de 500 m, e a Nascente, também a cerca de 
500 m da unidade industrial, dois pequenos conjuntos habitacionais. 
 

1.9.4 Previsão dos impactes no ambiente sonoro 
 
A avaliação de impacte ambiental será efectuada tendo em conta o acréscimo dos níveis 
sonoros na envolvente associado à construção e funcionamento das instalações em 
projecto e o resultante das alterações no tráfego rodoviário. 
 
Proceder-se-á também à avaliação dos impactes cumulativos com o projecto de 
alteração da CELBI. 
 
a) Impactes na fase de construção 
 

Nesta fase, as actividades ruidosas temporárias em causa são as obras de construção 
civil, relativas à construção dos edifícios e à montagem dos equipamentos associados 
à nova instalação. Nestas actividades, a principal fonte emissora de ruído é a 
maquinaria utilizada nos processos construtivos, que origina um tipo de ruído 
contínuo, com características flutuantes e componentes impulsivas.  
 
O regime de funcionamento do estaleiro será normalmente em horário diurno, 
prevendo-se a utilização dos seguintes equipamentos no pico dos trabalhos afectos, 
quer ao projecto da Central a Biomassa, quer ao projecto de alteração da CELBI, 
uma vez que as duas empreitadas de construção irão decorrer em simultâneo: 

 
• Equipamento de terraplenagens: 2 “bulldozers”, 2 pás carregadoras, 2 

“motoscrapers” e 4 “dumpers”; 

• Centrais de betão – 1 unidade; 

• Camiões Betoneira – 6 unidades; 

• Gruas-torre – 6 unidades; 

• Gruas-móveis – 4 unidades; 

• Máquinas de soldar – 20 unidades; 

• Equipamento de carpintaria de cofragens – 6 conjuntos; 

• Equipamento de corte e moldagem de aço – 3 conjuntos. 
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Alguns dos equipamentos mais ruidosos indicados acima poderão produzir níveis 
médios de ruído da ordem de grandeza dos 80 a 85 dB(A), ou inferiores, a cerca de 
10 a 15 metros de distância (Quadro V.10). Pontualmente, poderão ser atingidos 
níveis um tanto mais elevados, admissivelmente até cerca dos 90 dB(A). 

 
Quadro V.10 – Ruído emitido pelos equipamentos construtivos (dB(A)) 

 
Distância à fonte Tipo de 

Equipamento 15 m 30 m 60 m 120 m 240 m 
Escavadoras 85 81 75 67 < 58 
Camiões 82 78 72 64 < 55 
Centrais de betão 80 76 70 62 < 53 
Gruas 75 71 65 57 < 48 
Geradores 77 73 67 59 < 50 
Compressores 80 76 70 62 < 53 

 
Assim, os impactes resultantes do ruído gerado pelas actividades e maquinaria na 
fase de construção, embora pontualmente possam assumir valores relativamente 
significativos, circunscrever-se-ão, em média, a áreas de influência relativamente 
restritas. 
 
A faixa média de influência ruidosa gerada pelos trabalhos na fase de construção 
poderá ter um raio de acção que se estima não ser superior a cerca de 150 m em torno 
dos locais onde então se estiverem a realizar as obras. 
 
Em face do exposto e atendendo à distância a que os receptores se localizam da 
instalação, considera-se que os efeitos no ambiente sonoro resultantes das actividades 
de construção da Central a Biomassa e do projecto de alteração da CELBI serão 
pouco significativos. 
 
Relativamente ao ruído resultante da circulação de veículos de transporte de 
materiais, considera-se que a sua intensidade será variável ao longo do período de 
duração da obra, sendo mais significativo na fase onde se verificar maior tráfego 
médio diário de veículos. Estima-se que o aumento de tráfego ligeiro nas vias 
envolventes atinja um máximo de 50 veículos/dia, enquanto o tráfego de veículos 
pesados, que será irregular ao longo de todo o período de implementação do projecto, 
terá uma frequência máxima de 30 veículos/dia, no mesmo período referido para o 
tráfego de ligeiros. 
 
Refira-se que a construção da Central a Biomassa irá envolver um tráfego diário de 
cerca de 30% dos totais indicados acima.  
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Esta movimentação irá originar um aumento dos níveis de ruído nos receptores 
sensíveis localizados próximo das vias atravessadas, fundamentalmente a EN 109, na 
presente situação, mas que se estima reduzido em face dos níveis de tráfego 
actualmente existentes nesta via (cerca de 15 000 veículos/dia, em termos médios). 

 
b) Fase de exploração  
 

Na fase de exploração, há a considerar duas acções do projecto com incidências no 
descritor em análise, ou seja, o funcionamento da Central a Biomassa e do projecto 
de alteração da CELBI e os fluxos no tráfego de e para a instalação associados aos 
projectos. 

 
Dados de base 
 
Quer a Central a Biomassa, quer o projecto de alteração irão funcionar em regime de 
laboração contínuo, com paragens programadas para manutenção periódica. 
 
A componente ambiental externa do ruído será composta por:  
 
• Ruído produzido por equipamento localizado no exterior, designadamente: 

 Central a Biomassa 

. Caldeira a Biomassa; 

. Torres de arrefecimento (4); 

. Ventilador de exaustão dos gases; 

. Unidade de processamento de biomassa. 
 

 Projecto de Alteração 

. Caldeira de Recuperação; 

. Ventilador de exaustão dos gases; 

. Torres de arrefecimento (3); 

. Bateria de evaporadores; 

. Forno da cal; 

. Ventiladores de exaustão de ar quente da secaria; 

. Bombas das torres de alta consistência. 
 

• Ruído residual do funcionamento dos equipamentos interiores, após filtração pelas 
componentes estruturais dos edifícios das várias unidades; 

 Central a Biomassa 

. Turbinas. 
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 Projecto de Alteração 
. Preparação da madeira; 
. Máquina de secagem. 

 
• Tráfego interno. 
 
O projecto das instalações, ao nível das soluções construtivas e dos materiais a 
utilizar, tem em conta a minimização da emissão e transmissão de ruído.  
 
Assim, ter-se-á: 
 
• As turbinas irão dispor de uma protecção acústica adequada, estando localizadas 

no interior de edifício; 

• O equipamento de preparação da madeira será instalado no interior de edifício com 
protecção acústica adequada; 

• A remodelação da máquina de secagem será efectuada em edifício existente em 
betão. 

 
O nível de pressão sonora a 1 m da fachada dos edifícios acima referidos foi 
estimado com base na consideração das respectivas características construtivas e no 
índice de isolamento sonoro associado, o qual se considera poder variar entre 40 e 
45 dB. Trata-se de valores médios, admitidos válidos para a situação em apreço, que 
deverão ser posteriormente confirmados durante a construção das edificações. 
 
No Quadro V.11 apresentam-se os valores médios das potências sonoras dos 
equipamentos ruidosos associados a cada um dos projectos. 
 
Com a implementação da Central a Biomassa, será desactivada a caldeira auxiliar da 
CELBI, pelo que, na estimativa dos níveis sonoros futuros nos receptores sensíveis 
localizados na envolvente, será tida em conta a eliminação desta fonte sonora. 
 
Mantém-se também a situação detectada no levantamento de ruído efectuado pelo 
ISQ, em 2006, relativa à existência de uma componente tonal, na frequência de 
500 Hz, associada aos sistemas de exaustão da secaria, medida nos pontos 5 e 8. 
 
Com a implementação do projecto de alteração da CELBI, serão desactivados os 
actuais fornos da cal, caldeira de recuperação e turbina. Será também profundamente 
remodelada a máquina de secagem, o que permitirá eliminar a componente tonal 
associada aos actuais sistemas de exaustão, referida acima. 
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Quadro V.11 – Níveis de potência sonora dos equipamentos associados à Central a 
Biomassa e ao Projecto de Alteração 

 
Níveis de Potência Sonora (dB) 

Equipamentos 
Exterior Interior 

Central a Biomassa 

Caldeira a biomassa 85  
Torres de arrefecimento 83  
Ventilador de exaustão 85  
Turbinas/edifício (exterior) 85  
Unidade processamento de biomassa/edifício (exterior) 85  

Projecto de Alteração 

Caldeira de recuperação 85  
Ventilador de exaustão 85  
Torres de arrefecimento 85  
Evaporadores 85  
Forno da cal 85  
Unidade de processamento de madeira/edifício  104 – 110 
Secaria/edifício  85 - 97 
Ventiladores de exaustão de ar quente da secaria 85  
Bombas das torres de alta consistência 85  

 
Resultados 

 
A previsão dos níveis de ruído ambiente proveniente das fontes sonoras será 
efectuada através do cálculo da atenuação do som, na sua propagação em campo 
aberto, de acordo com o algoritmo definido na NP 4361-2. 
 
Os cálculos foram efectuados apenas para os pontos do levantamento acústico de 
referência junto a áreas sensíveis, ou seja, casas de habitação. 
 
No Quadro V.12 apresentam-se os resultados da aplicação do algoritmo referido (os 
cálculos detalhados estão incluídos no Anexo X do Volume de Anexos, cuja leitura 
permite concluir que a entrada em funcionamento do novo projecto da Central a 
Biomassa não alterará de modo relevante os níveis de ruído actualmente 
prevalecentes na envolvente do local, mantendo-se as situações de incumprimento já 
assinaladas na caracterização da situação de referência, ou seja, nos pontos 5 e 8, no 
que respeita ao critério da incomodidade, e nos pontos 8 e 10, no que diz respeito aos 
níveis máximos de exposição permitidos, nos termos do parágrafo 3.º, do art.º 11.º do 
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 
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Assim, tendo em consideração apenas o projecto da Central a Biomassa, os impactes 
no ambiente sonoro na fase de exploração são negativos, mas de reduzida magnitude. 
 
Quando se tem em consideração o projecto de alteração da CELBI, os níveis sonoros 
previstos nos pontos em análise são os que se apresentam no Quadro V.13. 
 
Como se pode observar, o algoritmo de cálculo determina uma melhoria generalizada 
dos níveis sonoros nos pontos de medição analisados, passando a verificar-se o 
cumprimento do critério da incomodidade no receptor 5 e do critério da exposição no 
receptor 8.  
 
Nos pontos 8 e 10, mantém-se a situação de não cumprimento da legislação no 
período nocturno, situação esta que se relaciona, não com o projecto da Central de 
Biomassa, nem com o projecto de alteração, mas com os níveis de potência sonora de 
equipamentos existentes na actual unidade fabril, ou com outras fontes sonoras que 
não o complexo industrial da CELBI (repare-se que os níveis de exposição nocturnos 
no ponto 10 são já superiores ao limite aplicável com a fábrica parada). 
 
De salientar, por outro lado, que mesmo se mantendo a situação de não 
conformidade, estima-se poder reduzir o nível de incomodidade no receptor 8, 
passando-se de um valor de 7,8 dB(A) para 4,5 dB(A). 
 
Em face do exposto, pode concluir-se que o funcionamento do projecto da Central a 
Biomassa e do projecto de alteração da CELBI têm um efeito cumulativo positivo 
sobre o ambiente sonoro na envolvente, o que configura um impacte positivo de 
magnitude moderada, irreversível e de abrangência local. 
 
Em termos de tráfego, o projecto da Central a Biomassa mobilizará um volume de 
tráfego pesado de 7 040 veículos, mantendo-se os actuais valores de tráfego ligeiro, 
dado que os trabalhadores a alocar a essa instalação serão destacados dos quadros 
existentes.  
 
O projecto de alteração, por outro lado, determinará uma redução significativa do 
tráfego pesado, uma vez que uma parte significativa da produção será expedida por 
via ferroviária, pelo que, em termos cumulativos, o tráfego de veículos pesados será 
reduzido em cerca de 24%. Este facto irá repercutir-se positivamente nos níveis 
sonoros nos receptores sensíveis localizados nas vias que dão acesso ao complexo 
fabril da CELBI, o que configura um impacte positivo moderado, irreversível e de 
abrangência local. 
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Quadro V.12 – Previsão dos níveis de ruído ambiente nos receptores sensíveis após a entrada em funcionamento da Central a Biomassa 
 

Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 
 Período 

diurno 
Período 

nocturno 
Período 
diurno 

Período 
nocturno 

Período 
diurno 

Período 
nocturno 

Período 
diurno 

Período 
nocturno 

Nível de Ruído Particular (dB(A)) 31,4 31,4 31,0 31,0 25,2 25,2 32,1 32,1 

Nível de Ruído Residual (dB(A)) 
LAeq (residual) 

42,1 50,3 51,1 47,9 54,7 51,1 42,0 46,6 

Nível de Ruído Ambiente pós-projecto 
(dB(A)) 

LAeq (ambiente) 
44,9 50,7 52,6 49,2 56,0 51,3 46,9 52,0 

Grau de Incomodidade  
(Dif. máximo admitido: 5 dB(A)/3 dB(A)) 

2,8 0,4 1,5 1,3 1,3 0,2 4,9 5,4 

 
 

Ponto 8 Ponto 9 Ponto 10 Ponto 11 
 Período 

diurno 
Período 

nocturno 
Período 
diurno 

Período 
nocturno 

Período 
diurno 

Período 
nocturno 

Período 
diurno 

Período 
nocturno 

Nível de Ruído Particular (dB(A)) 27,7 27,7 26,6 26,6 19,5 19,5 21,8 21,8 
Nível de Ruído Residual (dB(A)) 

LAeq (residual) 
50,7 47,9 55,6 51,4 58,3 53,1 53,8 50,6 

Nível de Ruído Ambiente pós-projecto 
(dB(A)) 

LAeq (ambiente) 
54,1 55,7 57,2 52,8 59,7 53,8 55,7 52,1 

Grau de Incomodidade  
(Dif. máximo admitido: 5 dB(A)/3 

dB(A)) 
3,4 7,8 1,6 1,4 1,4 0,7 1,9 1,5 
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Quadro V.13 – Previsão dos níveis de ruído ambiente nos receptores sensíveis após a entrada em funcionamento da Central a Biomassa e do 
Projecto de Alteração 

 
Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 

 Período 
diurno 

Período 
nocturno 

Período 
diurno 

Período 
nocturno 

Período 
diurno 

Período 
nocturno 

Período 
diurno 

Período 
nocturno 

Nível de Ruído Particular (dB(A)) 38,3 38,3 39,0 39,0 33,5 33,5 42,5 42,5 
Nível de Ruído Residual (dB(A)) 

LAeq (residual) 
42,1 50,3 51,1 47,9 54,7 51,1 42,0 46,6 

Nível de Ruído Ambiente pós-projecto 
(dB(A)) 

LAeq (ambiente) 
44,2 50,5 52,5 48,9 56,0 51,2 44,4 47,7 

Grau de Incomodidade  
(Dif. máximo admitido: 5 dB(A)/3 dB(A)) 

2,1 0,2 1,4 1,0 1,3 0,1 2,4 1,1 

 
 

Ponto 8 Ponto 9 Ponto 10 Ponto 11 
 Período 

diurno 
Período 

nocturno 
Período 
diurno 

Período 
nocturno 

Período 
diurno 

Período 
nocturno 

Período 
diurno 

Período 
nocturno 

Nível de Ruído Particular (dB(A)) 41,0 41,0 39,6 39,6 29,2 29,2 32,3 32,3 
Nível de Ruído Residual (dB(A)) 

LAeq (residual) 
50,7 47,9 55,6 51,4 58,3 53,1 53,8 50,6 

Nível de Ruído Ambiente pós-projecto 
(dB(A)) 

LAeq (ambiente) 
53,9 52,4 57,1 52,5 59,7 53,8 55,7 52,1 

Grau de Incomodidade  
(Dif. máximo admitido: 5 dB(A)/3 dB(A)) 

3,2 4,5 1,5 1,1 1,4 0,7 1,9 1,5 
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1.9.5 Síntese 
 
A área de intervenção está classificada no PDM da Figueira da Foz como Espaço 
Industrial e a envolvente directa como Espaço Natural e de Protecção I (REN). 
 
Não está, por outro lado, definida, ainda, a classificação/zonamento acústico do 
concelho, pelo que, para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se 
aos receptores sensíveis os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e de Ln 
igual ou inferior a 53 dB(A). 
 
Na fase de construção da Central a Biomassa e do projecto correlacionado da CELBI, os 
impactes ambientais foram classificados de negativos, mas pouco significativos. 
 
Na fase de exploração, o funcionamento da Central a Biomassa determina um impacte 
negativo reduzido no ambiente sonoro dos receptores sensíveis localizados mais 
próximo da instalação, embora, quando se tem em consideração o projecto 
correlacionado, os impactes cumulativos sejam positivos e de magnitude moderada, 
com melhoria generalizada dos níveis de ruído na envolvente da instalação. 

 
1.10 Ecologia 

 
1.10.1 Acções de projecto e impactes-tipo associados 

 
As acções impactantes, tipicamente associadas a este tipo de instalações são: 
 

• Ocupação de terreno, com a consequente destruição irreversível do seu coberto 
vegetal; 

• Perturbações sobre a fauna e flora, decorrentes das emissões gasosas, líquidas e 
sonoras provenientes da unidade industrial; 

• Alteração dos balanços energéticos, em consequência de emissões térmicas ou de 
gases; 

• Necessidade de novos consumos hídricos, implicando a utilização de recursos 
hídricos locais ou adução a partir de redes de abastecimento existentes, e aumento 
das emissões de águas residuais, implicando o seu tratamento adequado de forma a 
ajustá-las às condições do meio receptor; 

• Perturbação do regime hídrico superficial e subsuperficial, através das 
movimentações de terrenos e da instalação de edifícios, arruamentos e outras infra-
estruturas, com a decorrente afectação do balanço hídrico dos terrenos situados a 
jusante e sua eventual contaminação por poluentes da nova unidade ou do tráfego 
rodoviário associado. 
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1.10.2 Identificação e avaliação de impactes  
 
a) Fase de construção 

 
O projecto em análise será implementado na zona já fortemente perturbada do 
perímetro fabril da CELBI, pelo que os impactes sobre os sistemas ecológicos locais 
serão reduzidos. 
 
O acréscimo das emissões de ruído e da movimentação de máquinas e veículos 
poderá induzir alguma perturbação local que não deverá, contudo, atingir um raio 
superior ao do perímetro fabril, devido quer à morfologia do terreno, quer à 
concentração territorial da obra. 

 
Por outro lado, a movimentação de materiais e maquinaria far-se-á a partir da 
EN 109/IC1, não perturbando a zona da Mata do Urso (classificada como Biótopo 
Corine, mas não incluída na Lista Nacional de Sítios). Nesta conformidade, não se 
prevê que sejam afectadas zonas ecologicamente sensíveis. 
 
Assim, os impactes sobre os sistemas ecológicos, na fase de construção, podem 
considerar-se reduzidos, não afectando nenhum “habitat” ou estrutura ecológica 
significativa ou sensível. 

 
b) Fase de exploração 

 
Do ponto de vista ambiental, a vantagem do presente projecto, ao substituir a 
Caldeira Auxiliar existente na CELBI (caldeira de casca), reside na utilização de 
biomassa e gás natural, este último apenas em situações transitórias de arranque e 
paragem, em vez de fuelóleo e gás natural, permitindo reduzir substancialmente as 
emissões de CO2 fóssil e de SO2, estas últimas até valores quase nulos, já que os 
combustíveis previstos são quase isentos de enxofre. 
 
Se tivermos em consideração os impactes cumulativos na qualidade do ar do projecto 
de alteração da CELBI, bem como o projecto da Iberdrola, irá verificar-se uma 
evolução favorável de magnitude moderada. 
 
O efluente proveniente da Caldeira a Biomassa, associado ao circuito de água de 
arrefecimento e às purgas da caldeira, será ligado à rede de águas residuais da 
CELBI, para tratamento na ETAR, verificando-se que o acréscimo de carga poluente 
é praticamente desprezável. Considerando o projecto de alteração da CELBI, irá 
verificar-se um acréscimo das cargas poluentes descarregadas no Oceano Atlântico. 
 
Assim, prevê-se a possibilidade de ocorrência de efeitos negativos ao nível dos 
ecossistemas marítimos, onde os efluentes são descarregados, via exutor submarino. 
De um modo geral, espera-se um impacte negativo sobre as comunidades biológicas 
existentes no meio receptor, mas de magnitude moderada, dado o efeito depurador 
das águas marinhas, de acordo com o forte hidrodinamismo da zona. 
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No que respeita aos ecossistemas terrestres, o funcionamento dos projectos não 
deverá induzir perturbações dignas de relevância. 

 
1.10.3 Síntese  

 
As alterações previstas no âmbito do projecto em análise determinam impactes 
negativos, mas de magnitude reduzida na fase de exploração, e pouco significativa, na 
fase de exploração. 
 
Se for considerado o projecto de alteração da CELBI, o impacte cumulativo na fase de 
exploração é negativo, de magnitude moderada.  

 
1.11 Paisagem 
 
1.11.1 Acções de projecto com incidências no descritor em análise 

 
A identificação e avaliação dos impactes paisagísticos foram efectuadas tendo em 
consideração as alterações que a implantação do projecto irá originar nas características 
da paisagem, na sua qualidade visual e no seu valor cénico. 
 
Foi tida em consideração a dimensão da acção, a sensibilidade, a vulnerabilidade e a 
capacidade de absorção visual das unidades de paisagem presentes e, ainda, a existência 
de potenciais observadores da intervenção proposta. 
 
As acções de projecto susceptíveis de causar impactes em termos paisagísticos são: 
 

• Instalação provisória de estaleiros e maquinaria, durante a fase de construção; 

• Existência da Central a Biomassa e das construções e equipamentos associados ao 
projecto de alteração da CELBI, durante a fase de exploração. 

 
1.11.2 Identificação e avaliação de impactes 

 
a) Fase de construção 

 
Nesta fase, para além da instalação dos estaleiros, ocorrerá a construção da Central a 
Biomassa, constituída por um conjunto de equipamentos ao ar livre, pelo silo de 
armazenagem de biomassa e pelos edifícios da caldeira a biomassa e do 
turbogerador, bem como dos equipamentos associados ao projecto de alteração da 
CELBI, designadamente a caldeira de recuperação, o forno de cal e a linha de 
evaporação. 
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A conotação negativa da imagem resultante da fase de construção será atenuada, 
atendendo a que os edifícios e equipamentos serão implantados numa área já 
intervencionada, não ocorrendo alterações na morfologia do terreno, e a que a sua 
posição, no interior do perímetro industrial, será junto às instalações existentes, 
apesar dos novos edifícios principais se localizarem mais próximos das habitações 
existentes nas imediações da CELBI. 
 
Por outro lado, a reduzida volumetria das instalações do estaleiro, face às edificações 
existentes na sua envolvente, e a sua localização, junto às respectivas áreas de 
construção, bem como o seu carácter temporário, determinam que o impacte 
produzido seja pouco significativo. 
 
Assim, considera-se que os impactes negativos paisagísticos na fase de construção 
apresentam magnitude pouco significativa e de abrangência local. 

 
b) Fase de exploração 

 
Nesta fase, define-se como âmbito da presente avaliação de impacte paisagístico, os 
seguintes aspectos: 

 
• Impacte sobre o valor paisagístico, actual e potencial da zona, independentemente 

de ela ser ou não visualizada, considerando-a como um recurso paisagístico com 
determinadas potencialidades, presentes e futuras; 

• Impacte sobre os observadores localizados na envolvente. 

 
A análise da Foto III.1 (ver Capítulo III), correspondente à situação futura do 
perímetro industrial após a construção da Caldeira a Biomassa e dos edifícios e 
estruturas associados à Nova Caldeira de Recuperação da CELBI, permite verificar 
que: 
 

− Os edifícios da Caldeira a Biomassa e da turbina ficarão localizados numa zona, 
actualmente disponível, a Norte da central de energia da CELBI, com o silo de 
biomassa a Noroeste, ocupando uma área total de cerca de 12 0000 m2; 

− Os edifícios e estruturas principais associados ao projecto de alteração da CELBI 
localizam-se na área disponível contígua à anteriormente referida, também a Norte 
da central de energia da CELBI, dos quais se destaca o edifício da Nova Caldeira 
de Recuperação da CELBI com 62,8 m de altura; 

− A chaminé, com 80 m de altura, será construída a Norte do referido conjunto de 
construções. 
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Assim, ter-se-á um aumento do índice volumétrico global da área fabril. No entanto, 
os impactes paisagísticos negativos resultantes da construção da Central a Biomassa 
serão atenuados pela sua proximidade em relação à central de energia da CELBI e 
face à volumetria das restantes construções previstas no âmbito do projecto de 
alteração das instalações, designadamente a nova Caldeira de Recuperação. 
 
Por outro lado, a existência física dos novos projectos não irá introduzir alterações 
significativas na textura do espaço, dado que, actualmente, o local de implantação já 
tem utilização industrial. 
 
Do ponto de vista paisagístico, a construção da Central a Biomassa e dos restantes 
edifícios previstos no âmbito da alteração das instalações da CELBI não deverá 
induzir alterações importantes na sua imagem actual para os eventuais observadores 
que circulam na EM 627 que, conforme referido no Capítulo IV, constitui o eixo 
principal de visualização clara e plena das instalações, dado que a intervenção se 
realiza numa paisagem eminentemente industrial. 
 
Assim, os impactes cumulativos da Central a Biomassa e do projecto de alteração da 
CELBI consideram-se negativos, de magnitude moderada. 
 

1.11.2 Síntese  
 
Na fase de construção da Central a Biomassa e do projecto correlacionado, não 
ocorrendo alterações na morfologia do terreno e dado que a sua localização será muito 
próxima das instalações fabris actuais da CELBI, classificam-se os impactes 
paisagísticos negativos de magnitude pouco significativa e de abrangência local. 
 
Na fase de exploração, apesar de se verificar um aumento do índice volumétrico global 
da área fabril, não se prevê uma alteração importante da imagem actual da CELBI, pelo 
que se classifica o impacte negativo decorrente como de magnitude moderada. 

 
1.12 Sócio-economia 

 
1.12.1 Introdução  

 
O presente estudo de impacte ambiental tem por objecto a implantação da Central 
Termoeléctrica a Biomassa da Figueira da Foz, a localizar no perímetro industrial da 
CELBI, junto às instalações fabris existentes, que terá como função a venda de energia 
ao Sistema Eléctrico Público (SEP). 
 
A entidade responsável pelo projecto é a EDP Produção – Bioeléctrica, SA, criada pelo 
grupo EDP, que tem como objecto principal a promoção, desenvolvimento e gestão de 
centrais termoeléctricas, através de fontes de energia renováveis (biomassa ou outras). 
Actualmente, o grupo ALTRI detém 50% do capital da Bioeléctrica, adquirido em 2005, 
através da Caima - Energia. 
 



 

 Estudo de Impacte Ambiental da Central Termoeléctrica a Biomassa da Figueira da Foz – Relatório 
V-195

A Celulose do Caima e a CELBI, ambas detidas pelo grupo ALTRI, centram a sua 
actividade nas áreas de produção e exploração florestal, bem como de produção e 
comercialização de pasta de papel, dispondo de centrais a biomassa em regime de 
cogeração, respectivamente nas suas fábricas de Constância (Caima - Energia) e 
Figueira da Foz (CELBI). 
 
Em simultâneo com a construção da Central a Biomassa, a CELBI vai implementar um 
projecto de modernização e ampliação das suas instalações fabris, que lhe permitirá 
aumentar a sua capacidade de 328 500 para 540 000 t de pasta branqueada de fibra 
curta, produzida a partir de madeira de eucalipto. Esse projecto, de acordo com a 
decisão da Agência Portuguesa do Ambiente, não está sujeito a Avaliação de Impacte 
Ambiental. 
 

1.12.2 Identificação e avaliação de impactes 
 
Os principais efeitos sócio-económicos da implementação do projecto da Central a 
Biomassa serão avaliados a dois níveis, ou seja, regional/nacional e local. 
 
a) Impactes a nível regional/nacional 
 

A construção da Central a Biomassa, objecto do presente estudo, está integrada numa 
rede de dez centrais de produção de electricidade a partir de biomassa florestal, que a 
Bioeléctrica, uma parceria entre os grupos EDP e ALTRI, pretende desenvolver.  
 
O investimento global nas dez centrais a biomassa está orçado em cerca de 
250 milhões de euros, estimando-se a criação de cerca de 680 postos de trabalho, 
directos e indirectos. As referidas centrais de produção de electricidade irão permitir 
a valorização energética de mais de um milhão de toneladas por ano de biomassa 
florestal residual, evitando, consequentemente, a emissão de cerca de 468 mil 
toneladas de CO2 de origem fóssil. 
 
A utilização de biomassa florestal, para além de permitir a produção de energia a 
partir de um recurso natural, endógeno e renovável, contribui para uma exploração 
florestal mais responsável, com a diminuição dos riscos de incêndio, aspecto 
particularmente significativo, considerando a frequente ocorrência e gravidade dos 
incêndios florestais que, em geral, se registam no país durante o período quente e 
seco. 
 
A criação de um mercado de biomassa terá também um impacte positivo, ao nível da 
criação de emprego, podendo contribuir, através da fixação da população, para 
inverter a crescente desertificação verificada, sobretudo, no interior do país. 
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Considera-se, assim, que a implementação deste projecto constituirá um impacte 
sócio-económico positivo de magnitude muito importante, pelo seu contributo para a 
prossecução de uma política estruturante no campo energético, integrada na 
Estratégia Nacional para a Energia e o Plano Tecnológico, através da diminuição da 
dependência energética externa e do efeito de estufa, resultante da utilização de 
combustíveis fósseis, fomentando a inovação e a criação de emprego. 
 
Relativamente ao projecto de alteração da CELBI, considera-se que o aumento de 
capacidade de produção de pasta de papel constituirá um impacte positivo muito 
importante a nível económico, ao contribuir para o equilíbrio da balança de 
transacções correntes, dado que a maior parte da produção se destina aos mercados 
da União Europeia. De referir que o volume de vendas da CELBI, em 2006, foi de 
146 milhões de euros, destinadas predominantemente aos mercados da União 
Europeia. 

 
b) Impactes a nível local 
 

Os impactes a nível local serão avaliados consoante a sua origem, ou seja, fase de 
construção e fase de exploração. 

 
Fase de construção 
 
A fase de construção e montagem terá a duração de cerca de 15 meses, com início no 
1º trimestre de 2008. A construção e montagem da Central a Biomassa irá decorrer 
em simultâneo com as obras associadas ao projecto de alteração da CELBI, sendo os 
estaleiros comuns, bem como alguns empreiteiros e fornecedores de equipamentos. 
 
Nesta fase, a criação de postos de trabalho temporários, variáveis em função do ritmo 
das obras, será, em média, de cerca de 280 trabalhadores, atingindo um pico de 860 
nos meses de Setembro e Outubro de 2008. Dos trabalhadores indicados, cerca de 
32% estarão associados ao projecto da Central a Biomassa. 
 
Este acréscimo de postos de trabalho directos na área da construção civil e montagem 
irá provocar um aumento do consumo, a nível de bens e serviços, por parte dos 
trabalhadores deslocados, o que provocará um impacte positivo sobre a actividade 
económica local, classificado como moderado, dado o seu carácter reversível e 
temporário. 
 
O estaleiro possuirá um plano de funcionamento, que incluirá regras ambientais e de 
saúde e segurança, de acordo com a legislação aplicável, que os empreiteiros terão de 
consubstanciar em sistemas de gestão ambiental e de saúde e segurança, para 
aprovação prévia pelos Donos de Obra. 
 
Os impactes negativos originados na fase de construção serão resultantes dos 
incómodos causados pelas obras, a nível de ruído e de poluentes, e pelo aumento de 
tráfego nas vias envolventes, resultante do transporte de trabalhadores e de materiais. 
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Dado que as áreas de construção se encontram intervencionadas, não são expectáveis 
emissões significativas de poeiras, para além de que a central de betão irá dispor de 
filtros de despoeiramento. 
 
A fase de obra deverá gerar um tráfego máximo de cerca de 50 veículos ligeiros/dia, 
no período da montagem de equipamento. O tráfego de veículos pesados será 
irregular ao longo de todo o período de implementação do projecto, prevendo-se uma 
maior frequência de cerca de 30 veículos no mesmo período referido para os ligeiros. 
A Central a Biomassa irá originar cerca de 30% da referida movimentação. 
 
Os impactes negativos globais, acima descritos, correspondentes a um incremento de 
cerca de 0,5% das viaturas ligeiras e de 2% dos veículos pesados, que circulam no 
período diurno na principal via de acesso existente na envolvente, serão temporários, 
reversíveis e de magnitude reduzida. 

 
Fase de exploração 
 
A fase de exploração da Central a Biomassa terá início previsto para o final do 
1º trimestre de 2009, após realização dos testes dos equipamentos. A instalação irá 
funcionar em regime contínuo, 24 horas por dia e 350 dias por ano, com paragens 
periódicas para manutenção. 
 
A operação da instalação será assegurada por 10 trabalhadores, inseridos na estrutura 
operativa da CELBI, a quem será ministrada a formação adequada ao desempenho 
cabal das respectivas funções, de acordo com o Programa de Formação a 
implementar. O projecto de alteração da CELBI não dará origem à criação de novos 
postos de trabalho. 
 
A potência térmica da Central a Biomassa será de 95 MWt, à qual corresponderá 
uma produção líquida de electricidade de 26 MWe, para venda ao SEP. O consumo 
nominal de biomassa, com 55% de humidade, será de cerca de 50 t/h (380 000 t/ano). 
 
A biomassa florestal a utilizar será proveniente do exterior (limpeza das matas do 
Grupo ALTRI, exploradas pela Silvicaima, bem como de matas de terceiros), sendo 
também utilizada a biomassa residual gerada nas linhas de preparação de madeiras da 
CELBI, como casca triturada, serradura e material lenhoso (finos e outros), 
prevendo-se que cerca de 33% provenha directamente da floresta e a parte restante 
das instalações da CELBI. 
 
A Central a Biomassa irá, ainda, valorizar energeticamente outros resíduos fibrosos 
produzidos nas instalações da CELBI, incluindo lamas do tratamento de efluentes 
(primárias e secundárias) e resíduos de crivagem de pasta. 
 
As águas residuais domésticas, industriais e pluviais provenientes da Central a 
Biomassa serão enviadas para as redes de águas residuais da CELBI, que também irá 
assegurar a gestão dos resíduos de acordo com as melhores práticas ambientais. 
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A Central a Biomassa irá ficar enquadrada pela rede de água de combate a incêndio 
da CELBI, a qual será ampliada de forma a abranger as novas instalações ligadas ao 
seu projecto de alteração. 
 
Do ponto de vista ambiental, o projecto permitirá cumprir integralmente as Melhores 
Técnicas Disponíveis (MTD’s) aplicáveis a Grandes Instalações de Combustão, tal 
como definidas no BREF respectivo, nomeadamente o cumprimento dos VEA 
aplicáveis às emissões gasosas da combustão de biomassa. 
 
A CELBI encontra-se certificada segundo a norma de qualidade ISO 9001:2000, 
tendo implementado um Sistema de Gestão Ambiental, que se encontra certificado 
de acordo com a norma ISO 14 001 e com o novo regulamento europeu de eco-
gestão e auditoria (EMAS), estando o Sistema de Gestão de Saúde e Segurança 
certificado de acordo com a norma OHSAS 18 001. 
 
Os acidentes mais graves, potencialmente expectáveis em instalações desta natureza, 
de acordo com a Análise de Risco elaborada, relacionam-se com a ocorrência de 
incêndio e explosão, restringindo-se as eventuais consequências ao perímetro da 
instalação. O projecto prevê a elaboração de um Plano de Emergência (PEI), bem 
como a implementação dos adequados meios de protecção contra acidentes graves e 
de protecção e combate a incêndios, o qual integrará também os aspectos 
relacionados com os riscos ambientais, os quais ficarão integrados pela organização e 
meios existentes na CELBI. 

 
O funcionamento da Central a Biomassa dará origem a um acréscimo de tráfego nas 
estradas de acesso às instalações da CELBI, estimado anualmente em cerca de 
3 000 veículos ligeiros e 7 040 veículos pesados, não se prevendo alterações no 
tráfego ferroviário. O impacte negativo, correspondente a um incremento de 0,1% do 
número de veículos ligeiros e 1,5% de veículos pesados que circulam nas vias de 
acesso à instalação no período diurno, é classificado como permanente e irreversível, 
mas de magnitude reduzida. 
 
Se for tido em conta o projecto correlacionado da CELBI, com o incremento da 
utilização da via ferroviária, os impactes no tráfego anual rodoviário serão positivos 
de magnitude pouco significativa, devido à redução dos veículos pesados de 45 630 
para 34 650.  
 
Face ao exposto, poderá concluir-se que, sob o ponto de vista sócio-económico, os 
impactes globais decorrentes da implementação do projecto em análise são 
globalmente positivos, ao permitir a manutenção dos postos de trabalho actualmente 
existentes na CELBI e ao contribuir para a criação de postos de trabalho indirectos, 
não quantificáveis, relacionados com o mercado de biomassa florestal. 
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1.12.3 Síntese 
 
A implementação da Central a Biomassa irá contribuir para a prossecução de uma 
politica estruturante no campo energético, que permitirá diminuir a dependência 
energética externa e o efeito de estufa, resultante da utilização de combustíveis fósseis. 
A utilização da biomassa florestal, por outro lado, além de contribuir para a criação de 
emprego e para o ordenamento da floresta, permite reduzir os riscos de incêndio. 
Considera-se, assim, que estes impactes positivos, de âmbito regional/nacional, são de 
magnitude muito importante. 
 
O projecto correlacionado de alteração da CELBI, constituirá um impacte positivo 
igualmente muito importante a nível regional/nacional, pelo seu contributo para 
equilibrar a balança de transacções correntes, dado que a maior parte da produção se 
destina aos mercados da União Europeia. 
 
A nível local, os impactes positivos serão resultantes da criação de postos de trabalho 
temporários, na fase de construção, e com a contribuição para a criação de postos de 
trabalho indirectos, na fase de exploração, relacionados com o mercado de biomassa 
florestal, constituindo um impacte moderado. 
 
Os impactes negativos originados na fase de construção serão resultantes dos 
incómodos causados pelas obras, a nível de ruído e de poeiras, bem como do aumento 
de tráfego nas vias envolventes, resultante do transporte de trabalhadores e de materiais. 
Estes impactes serão temporários e reversíveis e, dado que o projecto será desenvolvido 
numa área industrial, classificam-se de magnitude pouco significativa. 
 
Tendo em conta o projecto correlacionado da CELBI, os impactes sobre o tráfego 
rodoviário, na fase de exploração, são classificados positivos de magnitude pouco 
significativa. 
 
Na fase de exploração, o projecto prevê as adequadas medidas nas áreas do controlo 
ambiental e de segurança, higiene e saúde ocupacional. 
 

1.13 Ordenamento Territorial 
 
Os impactes potenciais mais significativos neste domínio relacionam-se com a alteração 
dos usos do solo e com a eventual colisão com as áreas regulamentares ou outras 
condicionantes legalmente existentes. 

 
1.13.1 Conformidade com os instrumentos de gestão territorial 

 
De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM do concelho da Figueira da Foz, a 
área de implantação da Central a Biomassa, bem como as restantes áreas a ocupar com a 
implementação do projecto de alteração da CELBI, encontram-se classificadas como 
“Espaço Industrial”. 
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Condicionantes Regulamentares 
 

Áreas regulamentares 
 
De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM do concelho da Figueira da Foz, a 
implementação do projecto da Central a Biomassa, bem como do projecto de alteração 
da CELBI, não irão afectar áreas regulamentares de RAN ou REN. 
 
Outros condicionantes 
 
Na área de intervenção não foram identificados outros condicionantes. 

 
  1.13.2 Síntese 

 
A área de implementação do projecto está classificada como “Espaço Industrial” na 
Planta de Ordenamento do PDM concelhio, não originando qualquer situação de 
incompatibilidade com este instrumento de planeamento de território. 
 
Em termos de condicionantes, não existem situações de incompatibilidade, quer 
relativamente às áreas regulamentares de RAN e REN, quer relativas a outros 
condicionantes. 
 

1.14 Património 
 
1.14.1 Fase de construção 
 

A pesquisa documental não revelou ocorrências de interesse patrimonial passíveis de 
sofrer impactes negativos em consequência da construção do projecto. 
 
No decorrer do trabalho de campo não se identificaram ocorrências de interesse 
arqueológico, etnológico ou arquitectónico. 
 
Dadas as características da área e o facto das zonas de projecto se apresentarem 
intervencionadas, é muito pouco provável que, no decurso da obra, ocorram vestígios 
arqueológicos de qualquer relevância. 
 

1.14.2 Fase de exploração 
 

Na fase de exploração não se prevêem quaisquer impactes.  
 




