ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
DA CENTRAL DE CICLO
COMBINADO DE SINES –
– 2009

ADITAMENTO

Julho 2009

PREÂMBULO

O presente documento constitui o Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental da Central de
Ciclo Combinado de Sines – 2009, cujo proponente é a empresa ENDESA Generación Portugal,
Ldª.
Na sequência do processo de Avaliação de Impacte Ambiental da Central de Ciclo Combinado de
Sines – 2009 – Processo de AIA n.º 2087 – a PROCESL – Engenharia Hidráulica e Ambiental,
Lda., consultora responsável pela elaboração do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), vem por este
modo responder ao pedido de elementos adicionais formulado pela Comissão de Avaliação do EIA,
ao abrigo do n.º 5 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção que lhe
é dada pelo Decreto-lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro.
Os elementos adicionais apresentados têm como objectivo responder, cabalmente, ao ofício com a
referência 496/09/GAIA, da Agência Portuguesa do Ambiente, e que constitui o Anexo I deste
documento.
Esclarece-se ainda que a designação do EIA alvo deste Aditamento é “Estudo de Impacte
Ambiental da Central de Ciclo Combinado de Sines – 2009” (e não 2008 como, por lapso, aparece
no assunto do referido ofício da APA).

Alfragide, 20 de Julho de 2009
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A - AD
DITAM
MENTO
O AO ESTUDO
E
O DE IM
MPACT
TE
AMB
BIENTA
AL (EIA
A)
1.1 - JUSTIFICA
J
CAÇÃO, LO
OCALIZAÇ
ÇÃO E DE
ESCRIÇÃO
O DO PRO
OJECTO
1.

Daddo que estee processo já
j foi anterriormente su
ubmetido a processo dde AIA, ten
ndo também
m já
sidoo emitida a Licença Ambiental,
A
o proponen
nte deverá identificar
i
eeventuais alterações
a
fa
face
ao projecto
p
an
nteriormentte avaliado em AIA. Neste
Ne âmbitoo, refira-se qque não é claro
c
o objeecto
de estudo do presente
p
EIIA, no que se refere à quantidadee de ciclos combinado
os em aprecciaçãoo. Ora se o EIA
E refere que o Projjecto de Exeecução quee acompanh
ha o EIA ap
penas conteempla 2 ciclos coombinados,, o mesmo estudo iden
ntifica a poossibilidadee e a preten
nsão de serrem
con
nstruídos 4 ciclos com
mbinados, distribuídos
di
por duas fases.
f
Assim
m, deverá seer esclarecido
peloo proponen
nte se o pressente projeccto prevê a construçãoo de 2 ou 4 cciclos comb
binados.

de
O Estuddo de Impaccte Ambienntal (EIA) é relativo ao projecto daa “Central de Ciclo Combinado
C
Sines” (adiante
(
dessignado porr Projecto) que
q se encon
ntra em fasee de Projeccto de Execcução e se desd
tina à prrodução de energia elécctrica utilizando como combustíveel o gás natuural.
O Relattório Síntesee do EIA refere no Subbcapítulo 1.5
5 – Anteceddentes do EIIA o seguin
nte:
“O prom
motor do Projecto,
P
na fase de dessenvolvimen
nto do Estuudo Prévio e do EIA, era
e a EDP. Na
sequênccia de negoociações entre a EDP e a ENDE
ESA foi acoordado consstruir duas centrais, com
c
quatro grupos
g
de 400
4 MWe caada, sendo dois
d gruposs EDP e doiis grupos EN
ENDESA. A construção da
CCCS seria
s
faseadda em duas fases;
f
a 1ª Fase incluiria um gruupo EDP e uum grupo ENDESA
E
(ggrupos 1 e 2) e a 2ª Faase os segunndos gruposs EDP e EN
NDESA (gruupos 3 e 4).
Dado que o Pedidoo de Inform
mação Préviia (PIP) e a DIA se refferiam apennas à 1ª Fa
ase, o Projeecto
de Execcução e o Relatório de
d Conform
midade Am
mbiental doo Projecto dde Execuçã
ão (RECAP
PE)
foram desenvolvido
d
os para estaa fase.
…
…”o prresente Estu
udo de Imppacte Ambiiental da Central
C
de Ciclo
C
Combbinado de Sines
S
– 20009,
desenvoolvido em fase
fa de projjecto de execução, parra uma cenntral com ddois gruposs de 400 MWe
M
cada.” (página
(
18//464 do Relaatório Sínteese).
Como se pode consstatar nas frrases acima transcritas, o EIA avallia o Projectto de Execu
ução elaboraado
para “um
ma central com dois grupos
g
de 4000 MWe cad
da”, ou sejaa, prevê apeenas a consstrução de dois
d
grupos de
d ciclo com
mbinado.
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É o Proojecto em avvaliação neeste EIA quue já tem um
m RECAPE
E aprovado (Parecer daa Comissão de
Avaliaçção (557/077/DAIA) dee Abril de 2007,
2
apressentado no ANEXO I do EIA) e uma Licennça
Ambienntal emitida (Licença Ambiental
A
n 28/2007, válida até 10 de Julhoo de 2017, apresentada
n.º
a
no
ANEXO
O I do EIA)).

1.2 - AMBIENT
A
TE SONOR
RO
2.

Devverá ser appresentada cartografia,
c
, à escala adequada
a
à fase de Prrojecto de Execução,
E
q
que
perrmita a ideentificação e localizaçção inequívvoca dos reeceptores ssensíveis e dos locais de
meddição, dadoo que a escaala da Figu
ura 7.35 do EIA
E não peermite essa identificaçã
ão.

A cartoggrafia de Prrojecto apennas foi efecttuada para a área de im
mplantação dda Central, tendo-se uttilizado paara o efeitoo cartografiaa da Carta Militar de Portugal do
d IGeoE, à escala 1/2
25 000 (folhhas
n.º 516 e n.º 526) para
p
a restannte área de estudo. Deste modo, apresentama
-se no Quad
dro 1 as cooordenadass dos recepttores sensíveis e pontoss de mediçãão caracterizzados no EIA.
QUADR
RO 1
Coordenaadas dos recceptores sen
nsíveis e ponntos de meddição

PONTOS
S

LUGAR

COO
ORDENADA
AS
(DA
ATUM LISBOA)
M

P

Pontoo de medição 1

C
Courela
do Meeio

141 602,177

108 629,54

Pontoo de medição 2

C
Courela
da Cattraia

142 806,966

108 938,99

Pontoo de medição 3

B
Bairro
Novo daa Provença Veelha

142 549,844

106 808,98

Habitação

C
Courela
do Meeio

141 638,255

108 597,00

Habitação

C
Courela
da Cattraia

142 765,700

109 001,65

Habitação

C
Courela
da Cattraia

142 700,188

108 997,45

Habitação

C
Courela
da Cattraia

142 637,177

108 995,77

Habitação

B
Bairro
Novo daa Provença Veelha

142 697,099

106 885,48

Habitação

B
Bairro
Novo daa Provença Veelha

142 734,288

106 884,59

Habitação

B
Bairro
Novo daa Provença Veelha

142 733,400

106 827,03

Habitação

B
Bairro
Novo daa Provença Veelha

142 698,866

106 825,26

Habitação

B
Bairro
Novo daa Provença Veelha

142 661,677

106 824,38

Habitação

B
Bairro
Novo daa Provença Veelha

142 626,255

106 824,38

Habitação

B
Bairro
Novo daa Provença Veelha

142 594,377

106 820,83

Habitação

B
Bairro
Novo daa Provença Veelha

142 548,322

106 832,35

Habitação

B
Bairro
Novo daa Provença Veelha

142 574,000

10
06 796,92

Habitação

B
Bairro
Novo daa Provença Veelha

142 610,311

106 798,70

Habitação

B
Bairro
Novo daa Provença Veelha

142 660,788

106 786,30

Habitação

B
Bairro
Novo daa Provença Veelha

142 719,233

106 778,33
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Na Figu
ura 1 apressenta-se a loocalização dos
d pontos de mediçãoo e receptorres sensíveiss identificaddos
no EIA à escala 1//10 000, com
m base na ampliação
a
da
d Carta Miilitar de Porrtugal do IG
GeoE, à esccala
1/25 000.
3.

Devverá ser apresentada a delimitaçãão dos edifí
fícios habitaacionais (paarticularmeente, os receptorees associaddos aos pontos 1 e 2) sobre
s
a Carrta de Zonamento do P
Plano de Urrbanização da
Zon
na Industriial e Logístiica de Siness (PUZILS)), à escala adequada.
a

Na Figu
ura 2, apreesenta-se a localizaçãoo dos recep
ptores sensííveis identiificados no EIA à esccala
1/10 0000, sobre a Carta
C
de Zoonamento do
d Plano de Urbanizaçãão da Zonaa Industrial e Logísticaa de
Sines.
O recepptor localizado na envvolvente doo ponto de medição 1 encontra-sse integrado
o na classe se
zonameento Estrutuura Ecológica Terciária e os receeptores locaalizados na envolventee do ponto de
mediçãoo 2 encontraam-se integgrados na cllasse se zon
namento Sollo Urbanizaado Industriial e de Proddução Eneergética.
4.

Devverá constaar do EIA informaçãão relativam
mente a se nas mediçções acústiccas realizaddas
parra caracteriizar a situaçção de referrência dos diferentes
d
r
receptores
((apresentad
das no Quaddro
7.122 do estudoo) foram dettectadas componentes tonais e/ou
u impulsivaas.

Das meedições acúústicas realiizadas para caracterizaar o quadroo acústico dde referênccia, não forram
detectaddas componnentes tonaiss e impulsivvas.
5.

Parra a previsãão e análisee de impacttes, na fase de exploração, deverãão ser identtificados toddos
os projectos
p
siimulados noos mapas dee ruído efecctuados pello estado.

Os projeectos simulados nos mapas de ruíddo efectuad
dos pelo estuudo foram oos seguintes:
• Central Terrmoeléctrica de Sines (EDP);
(
• Unidade Inndustrial de Moagem dee Clínquer (Mossines);
(
;
• Refinaria de
d Sines (GA
ALP);
• Itinerário Complemen
C
ntar IC4 (EP
P).
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109000

143000

109000

142000

2

Localização da
área de estudo
BRAGA

BRAGANÇA

COIMBRA

LISBOA

ÉVORA

SINES

1

108000
107000

107000

108000

FARO

Refª. 42002868\23509\23509Fig1.mxd

3

142000

143000

Extracto da Carta Militar de Portugal, Esc.: 1/25 000, folha nº 526 (ampliação 1: 10 000), IGeoE
Origem das coordenadas rectangulares: Ponto fictício (unidades em metros)

Limite da área de implantação da CCCS
Pontos de medição de ruído ambiente
Receptores sensíveis

0

500 m

Figura 1 - Localização dos pontos de medição do ruído
e dos receptores sensíveis identificados no EIA

142500

Carta Militar de Portugal
Esc.: 1/25 000, IGeoE

CCCS

142500

Origem das coordenadas rectangulares: Ponto fictício (unidades em metros)

Localização da
área de estudo

Fonte: Plano de Urbanização da Zona Industrial e Logística de Sines (PUZILS). 8 de Novembro de 2008.

Receptores sensíveis

BRAGA

Linha de Alta Tensão - 150kV (existente)
Linha de Alta Tensão - 400kV (existente)

COIMBRA

Limite da área de implantação da CCCS

LISBOA

Refª. 42002868\23509\23509Fig2.mxd

Estrutura Ecológica

Estrutura Ecológica Terciária

Solo Urbanizado (SU)

BRAGANÇA

ÉVORA

SINES

0

500 m

C1 SU Solo Urbanizado Industrial e de Produção Energética
Fonte: Plano de Urbanização da Zona Industrial e Logística de Sines (PU ZILS). 8 de Novembro de 2008.

Figura 2 - Localização dos receptores sensíveis identificados no
EIA sobre a Carta de Zonamento do PUZILS

FARO
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6.

Devverão ser distinguidos
d
s os dadoss de entrad
da do modeelo de simu
ulação, aprresentados no
Quadro 9.11 (nome/tipol
(
logia/númerro de fontess/nível de potência
p
son
nora/regimee de emissãão),
porr fonte de ruído,
r
isto é, distinguidos os dad
dos de entrrada do proojecto em avaliação,
a
d
dos
daddos relativoos à Centraal Termoelééctrica de Sines
S
(EDP)
P), dos dadoos da Unida
ade Industrrial
de Moagem de
d Clínquerr Mossines,, entre outrros e apressentada a ccorrespondêência entre as
fon
ntes de ruíddo simuladaas (relativaas ao projeccto em avalliação) e ass fontes ideentificadas no
Dessenho n.º 11 do Anexoo III do EIA
A (Localiza
ação das priincipais fon
ntes de ruíd
do), de moddo a
perrmitir a locaalizá-las noo layout da futura
f
insta
alação.

Face à impossibilidade de prooceder a um
ma caracterrização detaalhada das ffontes de ru
uído presenntes
nos Projjectos enum
merados na Resposta
R
5,, com recursso a mediçõões de níveiis de pressão sonora junnto
dos prinncipais equiipamentos ruidosos,
r
o mapeamentto de ruído dos referidoos Projectos foi realizaado
pelo méétodo da meedição direccta dos níveis sonoros do ambiennte na área de estudo, através de um
u
levantam
mento acústtico criteriooso e extensivo que env
volveu a detterminação dos níveis médios
m
de ruír
do ambiente, caraccterizados pelo parâmetro LAeq, em
m múltiploss locais de m
medida distrribuídos nuuma
grelha abrangente
a
d área em estudo.
da
e
No Quaadro 2 apreesenta-se a correspondê
c
ência entre as fontes de ruído idenntificados para
p
o Projeecto
e a referrência utilizzada no Dessenho 11 doo Anexo III do EIA.
QUADR
RO 2
Fontes de ruíído e corresspondente reeferência dee localizaçãão no Desennho 11 do Anexo
A
III
FONTE DE RUÍDO
R

7.

REF
FERÊNCIA

Edifício das
d turbinas e trransformadoress auxiliares

FR1; FR2 e FR3

Estações de bombagem dos tanques dee armazenagem de água

FR7

Transform
mador principaal por grupo

FR8

Estação de
d bombagem do
d circuito de reefrigeração

FR9

Ventiladoores da base daas torres de refriigeração

FR10

Chaminéé da caldeira de recuperação

FR11

Ventilaçãão do edifício administrativo
a

FR12

Caldeira de recuperaçãoo

FR 5; FR 6 e FR13

Entrada de
d ar das turbinnas a Gás

FR4

Difusor da
d turbina a Gáss

FR14

E deveráá justificar porque
p
nãoo foi consid
derado o proojecto da C
Central de Co-geração
C
da
O EIA
Reffinaria de Sines
S
na avaaliação de impactes
i
cu
umulativos.

A não consideraçã
c
ão do Projecto da Cenntral de Co--geração da Refinaria de Sines naa avaliação de
impactees cumulativvos teve por base os prressupostoss retirados do
d EIA do rreferido Pro
ojecto, no qual
q
23509mdd
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se conclui que nãoo é necessárrio procederr a medidass de minimiização para receptores que se locaalizam maais próximoos das instaalações da Refinaria da
d GALP do
d que os rreceptores localizados
l
na
envolveente do ponnto de mediçção 2 do EIIA agora em
m avaliaçãoo e considerrando a não
o classificaçção
acústicaa da zona.
Não obsstante este critério, aprresenta-se seguidamen
s
nte uma refoormulação ddos impactees cumulativvos
para o descritor
d
Am
mbiente Sonnoro, considderando tam
mbém o Proojecto de Coo-geração da
d Refinariaa de
Sines.
REFORM
MULAÇÃO DOS
D
IMPACT
TES CUMULA
ATIVOS PAR
RA O DESCR
RITOR AMBIE
ENTE SONO
ORO

Na anállise da avaliiação dos im
mpactes cum
mulativos, para
p
além do
d Projecto em avaliaçãão no preseente
EIA, foram considderados os seguintes
s
Prrojectos quee, à data deeste estudo, tinham pro
ocesso de AIA
A
aprovaddo mas que ainda não se encontram
m em fase de
d exploraçãão:
• Projecto 1 – Estudo dee Impacte Ambiental
A
da
d Central de
d Ciclo Com
mbinado daa GALP Pow
wer
em Sines – São Torpes (Proponennte GALP Power);
P
• Projecto 2 – Estudo de
d Impacte Ambiental
A
da
d Central Termoeléct
T
trica de Ciclo Combinaado
de Sines (P
Proponente ENERGY
E
W
WAY);
• Projecto 3 – Estudo de
d Impacte Ambiental
A
do
d Projecto de converssão e loteam
mento da Reefinaria de Sinnes (Proponnente PETR
ROGAL, S.A
A.).
• Projecto 4 – Estudo dee Impacte Ambiental
A
do
d Projecto de Co-geração da Refiinaria de Sinnes
(Proponentte PETROG
GAL, S.A.).
Na escoolha dos refeeridos Projeectos foram tidos em co
onta os seguuintes aspecctos:
• Tipologia acústica
a
do Projecto;
• Impactes no
n ambiente sonoro;
• Proximidadde ao projeccto em avaliiação no preesente EIA;;
• Receptoress sensíveis caracterizad
c
dos.
Com baase na análisse dos referiidos estudos de impactte ambientall, foram esttimados os níveis
n
de ruído
particular em cada um dos recceptores carracterizadoss, com vistaa a asseguraar um nívell sonoro conntínuo equuivalente, gllobal, na preesença dos Projectos
P
cu
umulativos em avaliaçãão (Quadro
o 3).
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QUADRO 3
Sínttese dos níveis dde LAr, T registado
os e perspectivad
dos para a fase de
d exploração naa presença dos Projectos cumulaativos

42,1

41,8
a)

27,0
a)

b)

46,5

53,8
48,0

47,2
47,0

50,6

46,0

61,00 b)

a)

a)

34,0

a)

33,0

a)

51,9
42,1

a)

No respectivo EIA não foram
fo
considerados coomo receptores sensív
veis.

b)

O valor
v
apresentado refeere-se a um receptor loocalizado a 700 m da área afecta à PETRO
OGAL e a aproximadamente 580 m a Norte do ponto 2 consideraado no presente EIA

23509md
d

LAr,T estimado durante o Projecto
em funcionamento (Projecto em avaliação + Projectos 1, 2 , 3 e 4)

33,0

a)

51,9

b)

LAr,T registado durante a
Situação de Referência
(Projecto em avaliação)

34,0

a)

61,7

Projecto 4

46,5

a)

Projecto 3

51,1

48,1

a)

Projecto 2

a)

53,1

b
61,0 b)

Projecto 1

a)

27,0

45,0

Ruído Particular juunto do receptor
LAeq [dB
B(A)]

Projecto em
avaliação

42,1

41,8

b)

50,6

LAr,T estimado durante o Projecto
em funcionamento (Projecto em avaliação + Projectos 1, 2 , 3 e 4)

32
2,0

a)

51,9

b)

47,8

Projecto 4

33
3,0

a)

61,7

Projecto 3

a)

Projecto 2

a)

Ruído Particular jun
nto do receptor
LAeq [dB((A)]

Projecto 1

61,0 b)

PERÍODO NO
OCTURNO

Projecto
P
j
em avaliação

45
5,0

LAr,T registado durante a
Situação de Referência
(Projecto em avaliação)

Projecto 4

50,6

LAr,T estimado durante o Projecto
em funcionamento (Projecto em avaliação + Projectos 1,
1 2 , 3 e 4)

Projecto 3

50,5

Projecto 2

3

45,0

Ruído Paarticular junto do receeptor
LAeq [dB(A)]

Projecto 1

2

47,8

PERÍODO ENTA
ARDECER

Projecto em avaliação

1

LAr,T registado durante a
Situação de Referência
(Projecto em avaliação)

PONTO

PERÍODO DIURN
NO

41,8
a)

b)

27,0
a)

61,6
b)

53,5
48,3
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No que se refere ao
a critério de
d exposiçãoo máxima, dada a ausêência de claassificação para a áreaa de
estudo, para os receptores caraacterizados existentes na
n envolvennte ao Projeecto, os indiicadores Ldeen e
Ln, à excepção
e
d Ponto 1,
do
1 encontram-se dentrro dos lim
mites estabeelecidos, reespectivameente
63 dB(A
A) e 53 dB(A), consideerando as foontes referen
ntes aos equuipamentos da CCCS e dos Projecctos
cumulattivos e ainnda do levvantamento do quadro
o acústico de referênncia, apreseentando-se no
Quadroo 4, os valorres estimadoos para os referidos
r
ind
dicadores.
QUADR
RO 4
Critériio de exposição máxim
ma
CRITÉRIO
O DE EXPOSIIÇÃO MÁXIM
MA
PON
NTO
Lden

Ln

1

67,9

61,6

2

59,8

53,5

3

55,1

48,3

No Quaadro 5, aprresenta-se o diferenciall entre o ruído ambiennte determinnado durantte a ocorrênncia
do ruídoo particular da actividaade em avaliiação e o ru
uído residual.
QUADR
RO 5
Crittério de inco
omodidade

PO
ONTO

CRITÉRIO DE INCOMO
ODIDADE
(diiferença entre o valor do indicador LAeq do
d ruído ambiiente determinnado durante a ocorrência do
ruído particcular da actividdade em avaliiação e o valorr do indicadorr LAeq do ruído
o residual)
Período Diurno

Perííodo Entardeccer

Período Nocturno
N

1

133,9

13,9

15,1

2

8,,1

5,7

6,3
3

3

0,,6

1,5

1,3
3

Da anállise aos resuultados obtidos, é possíível observaar uma sobrrepassagem dos limitess estabeleciddos
para o critério
c
de inncomodidadde, no pontoo de mediçãão 1 e 2, durrante os trêss períodos de
d referênciaa.
Comparrativamentee com os resultados obbtidos para a fase de exxploração, aavaliando apenas o inccremento gerado
g
pelo Projecto em
m avaliaçãoo no presentte EIA, observa-se quee o diferenciial entre o ruír
do ambiente na presença dos vários projjectos cumu
ulativos e o ruído residdual, apenaas no ponto de
mediçãoo 1 se registtou um aum
mento mais significativo
s
o.
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Este faccto deve-se à proximidade do Projjecto da Cen
ntral de Cicclo Combinaado de Sinees (Proponeente
ENERG
GY WAY) ao ponto de
d medição 1, potenciiando um inncremento bastante significativo no
quadro acústico de referência.
No que se refere aoos pontos dee medição 2 e 3, o incrremento gerrado pelo fuuncionamen
nto do Projeecto
em avalliação e peloos vários prrojectos cum
mulativos, embora
e
exceeda os limittes estabelecidos no RG
GR
(apenas no ponto 2)
2 é pouco significativo
s
o, comparatiivamente coom a análise efectuadaa no subcapíítulo 9.7.3 do EIA.
Os valoores finais obtidos
o
na presente
p
avaaliação acússtica relativaamente aos impactes cumulativos
c
na
presença do Projeccto de Co-ggeração da Refinaria
R
de
d Sines, em
m nada difeerem dos ap
presentados no
relatórioo do EIA.
8.

Ao nível das medidas
m
dee minimizaçção, tendo em
e conta que
q o Regulamento Geeral do Ruído
(RG
GR), por si só, não see aplica a zonas
z
indusstriais, exceepto aos recceptores sensíveis quee aí
exisstam e que se prevê o incumprim
mento do RG
GR e a ocorrrência de im
mpactes cu
umulativos nos
n
recceptores sen
nsíveis existtentes nos loocais 1 e 2, deverão seer preconizaadas medid
das que garaantam
m a minimizzação dos impactes
i
e o cumprim
mento do RGR nos recceptores sensíveis poteenciallmente afecctados pelo projecto.

Responddido na queestão 10 em conjunto coom as respo
ostas às queestões 9 e 100.
9.

Nãoo se considdera aceitávvel a justifficação do estudo,
e
quee afirma nãão haver necessidade
n
de
meddidas de miinimização para os recceptores do
os locais 1 e 2, uma vez
ez que estes se encontrram
no interior doo PUZILS (em áreas afectas ao uso industtrial), preveendo-se a sua
s demoliçção
aqu
uando da approvação dos
d loteameentos industtriais (deixaando entãoo de constittuir receptoores
sen
nsíveis). À luz
lu do RGR
R, enquanto existirem receptores
r
s
sensíveis,
teerão de ser cumpridoss os
valoores limite legais.

Responddido na queestão 10 em conjunto coom as respo
ostas às queestões 9 e 100.
10. Porr outro ladoo, não é suf
uficiente qu
ue o estudo se limite a indicar qu
ue ocorrerá
á um acomppanhaamento técn
nico ao nívvel de escolh
ha dos equipamentos mais ruidoosos (que peermitirá selleccion
nar a tecnoologia mais avançada a nível dos sistemas dee insonorizaação e gara
antir o dimeension
namento dee possíveis medidas
m
de minimizaçção). Deverãão ser apressentadas so
oluções viávveis
a im
mplementarr neste tipoo de projectoo e respectiiva ordem de
d grandezaa das atenu
uações espeeradass nos recepttores.
De acorrdo com infformação foornecida pela AICEP Global
G
Parquues, no que se refere ao
o edifício loocalizado na
n proximiddade do ponnto de mediição 1, não existe qualquer título contratual e/ou
e
outro que
q
autorizee a habitação naquela casa
c
e em terrrenos do IA
APMEI sobbre gestão daa AICEP Global
G
Parquues.
23509mdd

111/37

Estudo de Impactee Ambiental (EIA
A) da Central de Ciclo
C
Combinado de Sines – 2009
A
Aditamento

Refira-sse ainda quee a própria AICEP Gloobal Parquees, após connsulta no âm
mbito do prresente pedido
de elem
mentos adicionais, reiterrou a necessidade de acelerar
a
os processos
p
dee demolição
o dos edifíccios
integraddos em espaaço industriaal, tendo já autorização
o para comeeçar de form
ma faseada, e já em 20009.
De salieentar que o Plano de Urbanização
U
o da Zona Industrial
I
e Logística dde Sines esttabelece com
mo
principaais núcleos habitacionaais as locallidades de Barbuda,
B
Dalda, Lentiscais e Cerrca Velha, não
n
considerando o luggar de Coureela da Catraaia como nú
úcleo habitaccional.
Face a estes pressuupostos, a adopção
a
dee medidas de
d insonorizzação já conntempladas nesta fase no
Projectoo de Execuçção, afiguraa-se como uma
u solução
o pouco viávvel face à inndefinição das
d especifiicações téccnicas dos equipamenttos ruidososs a instalar na CCCS. Não obstaante esta condicionantee, a
título dee exemplo, poderão
p
serr adoptadas algumas medidas
m
de innsonorizaçãão, nomeadaamente:
• Cabines Accústicas com
m os seguinntes compon
nentes:
- Painéis modulares
m
m
metálicos,
c
com
diferen
ntes compossições consoante os nííveis de isoolamento sonnoro pretendidos;
- Portas dee acesso com
m índices de
d isolamento sonoro adaptados
a
à performan
nce acústica da
cabine;
- Atenuadoores sonoross dissipativoos para venttilação da caabine.
As Cabiness Acústicas podem garrantir índicees de isolam
mento acústtico (Rw) dee aproximadamente 50 dB(A);
d
onados paraa o
• Atenuadorees Sonoros com septos acústicos de materiaal absorventte, dimensio
caudal de ar
a necessárioo a fornecerr ao equipam
mento. Os Atenuadore
A
s Sonoros podem
p
garanntir
valores de atenuação sonoro
s
de approximadam
mente 40 dB
B(A);
• Grelhas acúústicas, com
m caracteríssticas semellhantes aos atenuadores, a serem instaladas
i
p
perpendicularm
mente aos ventiladores
v
s de base daas torres de refrigeração
r
o.
A utilizzação deste tipo de eqquipamentoss de insono
orização permitirá reduuzir significativamentee o
ruído particular quue incide soobre os recceptores loccalizados naa Courela dda Catraia. Recorrendoo à
modelaçção efectuaada no âmbito da avaliiação de im
mpactes do presente EIIA, aplican
ndo ao equippamentos caracterizaados índicess de absorçãão médios para as soluuções apressentadas an
nteriormentee, é
possívell garantir uma
u
reduçãão ao ruído particular junto dos receptores
r
envolventess ao ponto de
mediçãoo 2 de aproxximadamennte 22 dB(A
A), possibilittando deste modo increementos ao ruído residdual
nulos ouu pouco significativos, inferiores a 3 dB(A).
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11. Devverá ser appresentado um novo cenário
c
de avaliação de
d impactees que simu
ule, adicion
nalmen
nte às fontees já considderadas pello EIA (Fa
ase I), as foontes sonoraas relativass à Fase III do
proj
ojecto em avvaliação (issto é, as fon
ntes corresp
pondentes aos
a segundoos grupos dee produçãoo de
eneergia, por caada Centraal).
Questãoo não aplicáável visto o Projecto em
m avaliação dizer apenaas respeito à 1ª fase de construçãoo da
Central,, isto é, a 2 grupos de ciclo combbinado, confforme esclaarecido na resposta à questão
q
1 deeste
Aditameento.
12. Com
m base nesste novo ceenário, devverão ser avaliados
a
os impactes nos níveiss sonoros dos
d
recceptores sen
nsíveis conssiderados, de
d furna eq
quivalente à avaliaçãoo efectuada no EIA, bem
b
com
mo preconizzadas as meedidas de minimização
m
o necessáriaas ao cumprrimento doss valores lim
mite legais.
l
Questãoo não aplicáável visto o Projecto em
m avaliação dizer apenaas respeito à 1ª fase de construçãoo da
Central,, isto é, a 2 grupos de ciclo combbinado, confforme esclaarecido na resposta à questão
q
1 deeste
Aditameento.
13. Rellativamentee ao estudoo de incidên
ncias ambieentais da liigação elécctrica a 400
0 kV (projeecto
associado), paara avaliar o ambientee sonoro, o estudo de in
ncidências baseou-se no pressupposto de
d que a potência acússtica da futu
ura linha de
d 400 1W será
s
de 45 ddB(A) e quee o nível son
noro de
d longa du
uração (LA
Aeq) será de
d 36 dB(A)). Estes preessupostos ccarecem dee fundamen
ntaçãoo, bem com
mo deve serr verificadoo e/ou corriigido o item
m 6.6.3.2 ddo estudo de
d incidênciias,
daddo que no 3º
3 parágrafo
fo da pág. 115
1 é feita referência
r
a “ruído ggerado pelo
ao
os aerogeraddores»».
A metoddologia utillizada no cáálculo do níível sonoro de longa duuração teve por base os pressuposstos
estabeleecidos nas directrizes
d
do “Guia Metodológic
M
co para a Avaliação
A
dde Impacte Ambiental de
Infra-Esstruturas daa Rede Naciional de Traansporte dee Electricidaade” elaboraado pela Asssociação PorP
tuguesaa de Avaliaçção de Imppactes para a REN, S.A. em parcceria com a Agência Portuguesa
P
do
Ambiennte.
O 3º parrágrafo do item
i
6.6.3.22 do estudo de incidênccias, pág. 1115 do Anexxo X do EIA
A, passará a ter
a seguinnte redacçãoo:
“A
A definição de uma áreea condicioonada por níveis
n
de ruíído acima dde 36 dB(A)) associada ao
ruuído particuular (ruído gerado
g
peloos condutorres), tem poor base os vvários cenários provávveis
reelativos à inndefinição do
d ruído ressidual e à ap
plicabilidadde do critérrio de incom
modidade esstabeelecido no RGR, ou seja,
s
um receptor que se localizee dentro daa área cond
dicionada por
p
nííveis de ruíd
ído particullar acima de
d 42 dB(A)), apresentaa uma maioor probabiliidade de veer o
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133/37

Estudo de Impactee Ambiental (EIA
A) da Central de Ciclo
C
Combinado de Sines – 2009
A
Aditamento

seeu quadro acústico
a
de referência condicionad
c
do pelo ruíddo gerado ppela Linha eléctrica,
e
coonduuzindo à excedência doos limites. Por
P sua vezz, um recepttor que se loocalize fora
a da área coondiicionada poor níveis dee LAeq superriores a 42 dB(A), messmo que se verifique um
u incremento
suuperior aos limites estaabelecidos para
p
o critéério de incoomodidade. Do mesmo modo, e asssumindo a nãoo classificaçção acústicaa da área de
d estudo, é igualmentte cumprido
o o critério de
exxposição mááxima.”

1.3 - QUALIDAD
Q
DE DO AR
R
14. Na fase de carracterização da situaçção de referrência, o EIIA deverá aapresentar uma
u
justifiicaçãoo para a nãoo utilizaçãoo de um anoo meteoroló
ógico mais recente
r
em detrimento
o do ano 20003,
sabbendo que o modelo uttilizado estim
ma os vário
os parâmetrros meteoroológicos.
Os dadoos meteorológicos neccessários paara o estudo
o à escala local foram
m estimadoss pelo moddelo
meteoroológico e dee qualidade do ar TAPM
M.
Normalmente, com
m a utilizaçãão deste moodelo é posssível simulaar qualquer aano meteorológico passsado, senddo que deveerá existir uma
u
validaçção do mesm
mo para um
ma estação m
meteorológicca próxima do
local em
m estudo.
Neste caso, a caraccterização meteorológi
m
ca, à escalaa local, da região
r
em estudo foi effectuada tenndo
como base
b
a estaação meteorrológica dee Sines/ Monte
M
Chãos a 37° 577' Norte e 08° 50' Oeeste
(EMA 541),
5
por seer a que se situa
s
mais perto da zona de implanntação do prrojecto e paara a qual exxistem daddos disponívveis. Contuudo, os dadoos meteorollógicos exisstentes para estação dizzem respeitto à
temperaatura, velociidade e direecção do vennto apenas para
p o ano de
d 2003.
Para um
ma validaçãoo do modello e verificaação da apliicabilidade destes dadoos à região em estudo foi
efectuadda uma valiidação da componente meteorológ
gica do TAP
PM para a estação meteorológicaa de
Sines / Monte
M
Chãoos, para o anno de 2003..
Assim, após esta validação
v
seerá correctoo utilizar o modelo parra simular a dispersão e poluentees e
obter daados meteorrológicos paara esta regiião.
À alturaa de realizaação deste EIA
E (Marçoo de 2009) o ano meteorológico mais recen
nte possível de
simular era o ano de
d 2007. Coontudo, apóss simulação
o deste ano constatou-sse que os veentos predom
minantes não
n eram coincidentes
c
s com os reegistos clim
matológicos do local em
m estudo, nomeadame
n
ente
com a rosa de venttos da estaçãão de Sines/ Monte Ch
hãos, pois poossuía uma componentte de Este prop
nunciadda.
Esta situuação poderrá ter ocorrrido devido a problemaas de simulaação no moddelo ou pelo
o facto do ano
a
de 20077 apresentarr característiicas meteorrológicas differentes relaativamente aos anos an
nteriores.
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De factto, a caractterização cllimática doo ano de 2007, realizada pelo Innstituto de Meteoroloogia
(https:///www.meteoo.pt/pt/publlicacoes) refere que o ano de 20007 se caractterizou por um ano exttremamentte seco, maas com o Verão
V
mais chuvoso
c
do
o Século XX
XI. Neste aano não oco
orreu nenhuuma
onda dee calor factoo que já nãão aconteciaa desde 199
97, tendo-see registado o menor valor
v
médio da
temperaatura média no Século XXI e o meenor desde 1990. Este facto poderria condicio
onar consideeravelmentte os resultaados obtidos na simulaação da polu
uição fotoquuímica. É provável quee estas anom
malias se teenham repeercutido a níível do padrrão de distriibuição de ventos.
v
Assim, perante os factos anterriormente reelatados, op
ptou-se por manter a siimulação do
o ano de 2003,
por se considerar
c
q este anoo era represeentativo da região
que
r
em estudo
e
e parra o qual o TAPM
T
já tinnha
demonsstrado bons resultados,, tendo sidoo validado com
c
uma estação
e
meteeorológica do IM (Sinnes/
Monte Chãos).
C
15. Devverá ser appresentada uma justifi
ficação para
a a selecçãoo das fontees pontuais consideraddas
com
mo relevanttes para efeeitos de simu
ulação à esscala local, no caso de os estabeleecimentos posp
suír
írem mais do
d que umaa fonte (ex: REPSOL, Refinaria),, com indiccação das fontes
fo
consiideraddas.
No EIA
A é referido que para ass unidades industriais com
c
mais doo que uma ffonte pontual, foram tiddas
em conssideração ass que tinham
m maior releevância em termos de emissões
e
attmosféricas.. Esta selecçção
de fontees foi efectuuada considderando quee todas as fo
ontes do meesmo tipo ((e com a meesma alturaa de
chaminéé) eram agruupadas num
ma só, somando as respectivas emiissões.
No Quaadro 6 apresentam-se as
a unidades industriais e as fontes consideradaas.
QUADR
RO 6
Emissõess atmosfériccas utilizadaas nas simullações – Sittuação de reeferência (2008)

UN
NIDADE

FONTE
PONTUAL

EMISSÕ
ÕES
(g/s)
SO2

N 2
NO

NMVO
OC

CO

P 10
PM

FONTE DE DADOS

ANO DE
EMISSÕES

CTC
Carregado

---

145,8

94,7

1,2

6,0

0,2

E
EEA, 2008

2005

CT
TBarreiro

---

54,3

39,9

0,4

2,1

3,1

E
EEA, 2008

2005

CT
TSetúbal

---

480,1

3
328,9

3,3

16,4

0,2

E
EEA, 2008

2005

C
CTSines

---

389,0

4
487,0

4,4

20,0

49,0

E
EEA, 2008

2005

CT
TRibatejo

---

0,3

22,7

5,2

0,4

0,8

E
EEA, 2008

2005

R
Refinaria

C
Cham.
Principaal

265,9

94,9

1,5

8,1

16,1

E
EEA, 2008

2005

R
Refinaria

Destilação

4,0

1,7

0,0

0,1

0,2

E
EEA, 2008

2005

R
Refinaria

Platforming

0,6

23,3

0,4

2,6

0,5

E
EEA, 2008

2005

R
Refinaria

Dessulfuraçãoo

0,9

3,4

0,1

0,4

0,1

E
EEA, 2008

2005

R
Refinaria

Purificação

0,3

1,3

0,0

0,1

0,0

E
EEA, 2008

2005

R
Refinaria

Alquilação

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

E
EEA, 2008

2005
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UN
NIDADE

FONTE
PONTUAL

EMISSÕ
ÕES
(g/s)
SO2

N 2
NO

NMVO
OC

CO

P 10
PM

FONTE DE DADOS

ANO DE
EMISSÕES

Refi
finaria Cog

---

0,0

17,2

0,0

23,0

1,2

TECNO 3000, 20071

2008

SEC
CILOutão

---

10,3

71,6

0,9

60,6

1,2

E
EEA, 2008

2005

C
CIMPOR

---

0,9

4
41,4

0,1

20,9

1,5

E
EEA, 2008

2005

P
Portucel

---

61,4

29,9

12,0

30,8

23,3

E
EEA, 2008

2005

P
Portucel

---

48,7

7,7

1,0

0,5

0,6

E
EEA, 2008

2005

P
Portucel

---

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

E
EEA, 2008

2005

R
REPSOL

Central

36,0

18,0

1,3

0,8

1,6

TECN
NO 3000, 2007

2008

R
REPSOL

Steam Crackerr

0,5

1,4

0,8

0,2

1,4

TECN
NO 3000, 2007

2008

16. Devverá ser inddicado o an
no utilizadoo para efeittos de simu
ulação à esccala local, em termos de
emiissões e ideentificar ass fontes de informaçã
ão utilizadass na obtenção dos qu
uantitativos de
emiissão, bem como apressentar as em
missões de cada estabeelecimento,, por fonte pontual,
p
ateenden
ndo que:
• a Central Termoelécttrica de Sin
nes só no final
f
de 20008 concluiu a implem
mentação das
d
medidas dee redução previstas
p
noo Despacho n.º 509/20006, de 27 dee Junho;
• a REPSOL
L ACE, ain
nda não proocedeu às alterações
a
p
previstas
noo Despacho
o n.º 509/20006,
de 27 de Junho,
Ju
pelo que as emiissões a utiilizar nas siimulações ddeveriam seer as estabeelecidas na Licença
L
Ambbientai e reespectivo ad
ditamento, a qual imppõem, para além do vaalor
anual (deccorrentes doo citado Desspacho) um
m valor–limiite de emisssão, expressso em conceentração;
• a REPSOL
L Polímeross já implementou a am
mpliação da fábrica de etileno parra 425 kt;
• a Refinariaa de Sines apenas con
ncluiu a construção da central dde co-geraçã
ão no finall de
2008, estan
ndo a mesm
ma ainda em
m fase de tesstes.
As simuulações da dispersão para
p
a situaação de refeerência connsideraram 110 unidadess como fonntes
pontuais, uma vez que estas assumem, por
p um lado, um pesoo preponderrante nas em
missões e, por
p
outro laado, não foi possível reunir
r
toda a informaçção necessáária que possibilitasse a inclusão de
outras fontes
f
de meenor importtância existeentes na áreea.
Para estta caracterizzação foi tiido em conssideração o disposto pela APA, nno que se reefere às alteerações do tecido induustrial da árrea de Siness, objecto de
d amplas modificações
m
s no decorrer dos últim
mos
anos.

1 TECNO
O 3000, 2007 – Estudo de Impacte
I
Ambiiental da Amp
pliação da Fábbrica de Etilenno para 570 ktaa REPSOL YP
PF
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Assim, para algum
ma das uniddades industriais de Siines foram consultados os Estudo
os de Impaacte
Ambienntal realizaddos entre 20005-2008 (ccom pareceer favorávell) de formaa a perceberr as alteraçõões
ocorridaas.
Os Estuudos de Imppacte Ambieental consulltados entre 2005-2008 foram os seeguintes:
• Estudo de Impacte
I
Am
mbiental do Projecto dee Dessulfraçção da CTS – 2005
• Estudo de Impacte
I
Am
mbiental da Central de Co-geraçãoo de Sines – 2005
• Estudo de Impacte Am
mbiental daa Ampliação
o da Fábricaa de Etilenoo do Complexo Petroqquímico de Sinnes para 425 000 t/anoo – 2006
• Estudo de Impacte
I
Am
mbiental da Central de Ciclo Combbinado de S
Sines – ENE
ERGY WAY
Y–
– 2006
• Estudo de Impacte Ambiental
A
d Ampliaçãão da Fábriica de Etileeno para 57
do
70 kta t/anoo –
– REPSOL
L Polímeros – 2007
• Estudo de Impacte Am
mbiental da Central de Ciclo Com
mbinado da GALP Pow
wer em Sinees –
– São Torppes – 2007
• Estudo de Impacte Am
mbiental daa Expansão do complexxo petroquímíco da RE
EPSOL YPF
F–
– ENERGY
Y WAY – 2008
2
• Estudo de Impacte
I
Am
mbiental do Projecto dee Reconverssão da Refinnaria de Sin
nes – 2008
Pretenddeu-se que a situação de referênciaa fosse o maais actual possível,
p
refferindo-se ao ano de 20008
(em term
mos de emisssões).
Para as restantes fontes
f
foi coonsultado o inventário
o nacional de
d emissõess, referente a 2005 (EE
EA,
2
2008) .
Neste âm
mbito, tenddo em contaa esses EIA, foram con
ntabilizadoss na situaçãoo de referên
ncia, e de uma
u
forma conservador
c
ra, os seguinntes projectoos:
• Projecto dee Dessulfuraação da Cenntral Termoeléctrica dee Sines;
• Diminuiçãoo das emisssões da Central Termo
oeléctrica de
d Sines noo âmbito daa aplicação do
Despacho 509/2006
5
dee 27 de Junhho de 2006;;
• Central de Co-geraçãoo da Refinarria de Sines;

2 Europpean Environm
ment Agency,, 2008 - Annuual European Community LRTAP
L
Convvention Emission Inventoryy report 1990-2005,
1
Teechnical reporrt No 14/20077. Annex H: Table
T
IV 3C: Template
T
file for LPS data for each relevvant
aggregated NFR
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• Ampliaçãoo da Fábrrica de Etileno
E
do
o complexxo petroquuímico de Sines para
p
-1
425 000 t.aano ;
• Ampliaçãoo da fábrica de etileno para
p 570 ktaa – REPSOL
L Polímeross.
Apesar de não exisstirem evidêências de quue os projecctos estavam
m implemenntados, tend
do em consideração allguns dos EIA
E consultaados, que reeferiam os anos de impplantação e/ou utilizav
vam metodoologias idêênticas, connsiderou-se que os proojectos atráss mencionaados estavam
m em funciionamento em
2008.
No Quaadro 6 foraam apresenntados os vaalores de em
missão utiliizados paraa cada unidaade industrrial,
descrim
minados por fonte pontuual, com a reespectiva fo
onte de dadoos e ano de emissões.
Para aléém da situaçção expostaa é de referirr que não see considera apropriado considerar as fontes poontuais em
m fase de teestes, dado que
q esta é uma
u
situaçãão temporárria, como é o caso da Central
C
de CoC
-geraçãoo da Refinaaria.
17. Parra efeitos de
d situação de referênccia, esta Ag
gência tem adoptado
a
coomo aborda
agem metoddológgica a realizzação de um
ma caracteerização o mais
m
rigoroosa possívell da situaçã
ão existente
te à
datta de realizaação do EIA
A. Neste seentido consiidera-se quee os elemen
ntos disponibilizados não
n
sãoo explícitos relativamen
nte ao ano a que se reeferem as emissões
e
coonsideradas,, sabendo que
q
estaa caracterizzação deverrá ter em conta
c
não só os projecctos de alterração aprovados paraa os
estaabelecimentos industrriais existen
ntes mas também o poonto de situ
uação da su
ua concretiizaçãoo.
Tal com
mo indicadoo nas questões anteriorres, a caraccterização da
d situação de referênccia foi o mais
m
actualizzada possível, tendo em
m considerração os prrojectos de alteração dde algumas das unidaddes
localizaadas em Sinnes. Contudoo, nem sem
mpre foi posssível assum
mir o ponto dde situação de implementação doos projectoss.
De facto, considera-se que see deve ter uma
u
perspecctiva conserrvadora na utilização destes
d
dadoos e
como taal assumiu-se que alguumas das allterações já estavam im
mplementaddas como seeria de espeerar
pelos coompromissoos assumidoos pelas uniddades indusstriais.
Salientaa-se também
m as dificulldades em obter
o
dados de projectoos em fase de testes e de os utiliizar
nas simuulações. Esta situação implicaria a utilização de cenários também ppara a situaçção de referência o quue tornaria mais
m compleexa a análisse dos impacctes.
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18. Na fase de im
mpactes, o estudo
e
deveerá identificcar e quan
ntificar os iimpactes deecorrentes das
d
fasees de constrrução e expploração doo projecto da
d Central de
d Ciclo Coombinado da ENDESA
A, a
fun
ncionar à pllena carga (Fase I + Fase
F
II) – ceenário maiss penalizante.
Questãoo não aplicáável visto o Projecto em
m avaliação dizer apenaas respeito à 1ª fase de construçãoo da
Central,, isto é, a 2 grupos de ciclo combbinado, confforme esclaarecido na resposta à questão
q
1 deeste
Aditameento.
19. No presente caso,
c
esta siituação quee não é evid
dente consiiderando qu
ue, no capíítulo de “D
Descriçção Sumáriia do Projeccto” é referrido pie o Prrojecto de Execução
E
qque acompa
anha o preseente EIA,
E
apenaas compreeende dois grupos turrbo alternaadores com
m potências unitárias da
orddem dos 4000 MWe, apeesar de adm
mitir que estta central possa
p
a vir a ser ampliiada com mais
m
doiis grupos iddênticos (2 × 400 MWe)
e)
Questãoo não aplicáável visto o Projecto em
m avaliação dizer apenaas respeito à 1ª fase de construçãoo da
Central,, isto é, a 2 grupos de ciclo combbinado, confforme esclaarecido na resposta à questão
q
1 deeste
Aditameento.
20. Nesste contextoo consideraa-se que, em
e consonâ
ância com o apresentaado nos EIIA anteriorres,
estaa fase de im
mpactes devverá contem
mplar, para
a além do cenário de ssimulação, à escala loocal
da central com
m dois gruppos (Fase I, objecto do
o Projecto de
d Execuçãão), o cenárrio do funccionam
mento conjjunto dos quatro
q
gruppos previsto
os, de form
ma a permittir um con
nhecimento da
situ
uação mais penalizantte em termoos de qualiidade do arr, com os reespectivos resultados
r
d
das
sim
mulações.
Questãoo não aplicáável visto o Projecto em
m avaliação dizer apenaas respeito à 1ª fase de construçãoo da
Central,, isto é, a 2 grupos de ciclo combbinado, confforme esclaarecido na resposta à questão
q
1 deeste
Aditameento.
21. Rellativamentee aos impacctes cumulaativos, o EIA
A deverá terr em considderação um
m novo cenáário
soliicitado e oss projectos já
j aprovaddos para a área,
á
algun
ns não foram contemp
plados no EIA
E
reaalizado, nom
meadamentee a Expanssão do comp
plexo petrooquímico daa REPSOL YPF, a insstalaçãão Arteniuss Sines PTA
A, S.A. e o Projecto de
d Conversãão da Refin
naria de Sin
nes, para allém
da CT da ENE
NERGY WAY, a CT’ da
d GALP Power,
P
a Am
mpliação daa fábrica dee etileno paara
5700 kt (dado ainda
a
não estar
e
concrretizada à data
d
de reallização do E
EIA) e a Central
C
de CoC
gerração da Ref
efinaria de Sines
S
(não sendo conttemplada naa situação dde referênciia).
Para a realização
r
d
deste
EIA foram
f
tidoss em conta os comentáários da AP
PA formulaados durante a
reunião realizada em 2009/001/16 (no contexto
c
essclarecido no
n subcapíttulo 1.5 – Antecedenntes
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Ambienntais, do EIA
A, 3º parágrrafo da págiina 18 do Relatório
R
Sínntese) na quual, no âmbiito da qualidade do arr, foram suggeridos, entrre outros asspectos, os seguintes:
s
“A fase de impactees deve ser reformulada
r
a devendo contemplar
c
a realidadee actual e prevista
p
(não a
existentte há 5 anoss atrás), ouu seja, deveerão ser aprresentados novos resulltados das simulações
da
s
dispersãão de polueentes atmosfféricos, conssiderando:
• Os estabellecimentos existentes bem
b
como as alteraçõões aos estaabelecimentos existenttes,
decorrentess da aplicaçção de legisslações espeecíficas (GIIC e PCIP);;
• A existência de novoos estabeleccimentos in
ndustriais, objecto
o
de pareceres favoráveis
f
de
AlA.”
Dado quue o EIA daa unidade Artenius
A
nãoo estava refferido nos EIA
E de pareecer favoráv
vel até Dezeembro de 2008,
2
não see considerouu este projeecto.
O projecto de reconnversão da Refinaria não
n foi considerado porrque o peso das emissõ
ões era inferrior
a 20% das
d emissõees de qualquuer uma das centrais dee ciclo combbinado.
Atendenndo ao conhhecimento actual
a
dos projectos
p
preevistos paraa a região, cconsidera-see que os ressultados appresentadoss no EIA, para
p
os imppactes cumu
ulativos, rettratam a situuação mais desfavorávvel,
pois dee acordo coom a entidaade licenciadora apen
nas uma daas três centtrais termoeeléctricas será
s
implem
mentada.
Assim, apesar de não
n se ter considerado o projecto de reconveersão da Refinaria e o projecto Arrtenius, a inclusão
i
dass três centraais assume valores
v
maiss elevados em
e termos dde emissão.
Os impaactes cumullativos foram
m realizadoos tendo em conta as seeguintes unidades indusstriais:
1. Situação de
d referência que incluii os projecto
os:
• Projectoo de Dessulffuração da Central
C
Term
moeléctricaa de Sines,
• Diminuiição das em
missões da Central
C
Term
moeléctricaa de Sines nno âmbito daa aplicação do
Despachho 509/20066 de 27 de Junho
J
de 20
006,
• Central de Co-geração da Refiinaria de Sin
nes,
• Ampliaçção da Fáábrica de Etileno do
d compleexo petroqquímico dee Sines para
p
-1
425 0000 ton.ano ,
• Ampliaçção da fábriica de etilenno para 570 kta – REPS
SOL Polímeeros;
2. Cenntral de Cicllo Combinaddo de Siness;
3. Cenntrais de Cicclo Combinaado da GAL
LP POWER
R e ENERGY
YWAY;
4. Amppliação do complexo
c
p
petroquímico
o da REPSO
OL.
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As emisssões utilizaadas nas sim
mulações enncontram-se referidas no
n Quadro 77.
QUADR
RO 7
Emissões atmosfféricas utilizzadas nas siimulações – Impactes ccumulativoss
EMISSÕES (g/s)
(

FONT
TE DE DADOS
S

ANO DE
E
EMISSÕE
ES

145,8

E
EEA, 2008

2005

2,1

544,3

E
EEA, 2008

2005

16,4

480,1

E
EEA, 2008

2005

20,0

389,0

E
EEA, 2008

2005

5,2

0,4

0,3

E
EEA, 2008

2005

1,5

8,1

265,9

E
EEA, 2008

2005

1,77

0,0

0,1

4,0

E
EEA, 2008

2005

23,3

0,4

2,6

0,6

E
EEA, 2008

2005

3,44

0,1

0,4

0,9

E
EEA, 2008

2005

1,33

0,0

0,1

0,3

E
EEA, 2008

2005

UNID
DADE

FONTE
PONTUAL
P

SO2

NO
O2

NMVOC

CO

PM
M10

CTCarrregado

---

145,8

94,7

1,2

6,0

CTBaarreiro

---

54,3

39,9

0,4

CTSeetúbal

---

480,1

3288,9

3,3

CTS
Sines

---

389,0

4877,0

4,4

CTRiibatejo

---

0,3

22,7

Refiinaria

Chham. Principal

265,9

94,9

Refiinaria

Destilação

4,0

Refiinaria

P
Platforming

0,6

Refiinaria

Dessulfuração

0,9

Refiinaria

P
Purificação

0,3

Refiinaria

A
Alquilação

0,0

0,44

0,0

0,0

0,0

E
EEA, 2008

2005

Refinaaria Cog

---

0,0

17,2

0,0

23,0

0,0

TECN
NO 3000, 20073

2008

SECIL
LOutão

---

10,3

71,6

0,9

60,6

100,3

E
EEA, 2008

2005

CIM
MPOR

---

0,9

41,4

0,1

20,9

0,9

E
EEA, 2008

2005

Porttucel

---

61,4

29,9

12,0

30,8

611,4

E
EEA, 2008

2005

Porttucel

---

48,7

7,77

1,0

0,5

488,7

E
EEA, 2008

2005

Porttucel

---

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

E
EEA, 2008

2005
4

REP
PSOL

Central

36,0

7,770

1,29

0,4

0,6

TECN
NO 3000, 2008

---

REP
PSOL

C
Co-geração

0,5

1,440

0,79

0,20

1,4

TECN
NO 3000, 2008

---

REP
PSOL

Stteam Cracker

---

17,6

---

0,08

2,2

TECN
NO 3000, 2008

---

CCST
Torpes

---

---

39,558

3,38

---

2,64

Profico Ambiente, 200
085

---

CCST
Torpes

---

---

39,558

3,38

---

2,64

Profico Ambiente, 200
08

---

6

CCP
PPOW

---

---

30,770

2,30

11,50

3,10

Hidropprojecto, 2006

---

CCP
PPOW

---

---

30,770

2,30

11,50

3,10

Hidrooprojecto, 2006

---

22. Impporta referiir que as allterações ref
eferenciadass na fase dee impactes locais deveerão ser reppercuttidas à escalla regional.
l.
Responddido no âmbbito da respposta à quesstão 21.

3
4
5
6

TECN
NO 3000, 20077 – Estudo de Impacte Ambbiental da Amp
pliação da Fábbrica de Etilenno para 570 ktta REPSOL YPF
Y
TECN
NO 3000, 20088 – Estudo de Impacte Ambbiental da Expansão do com
mplexo petroquuímico da REP
PSOL YPF
Proficoo Ambiente, 2008
2
– Estudoo de Impacte Ambiental
A
da Central de Cicclo Combinaddo GALP Pow
wer em Sines.
Hidropprojecto, 20066 – Estudo de Impacte Ambbiental da Cen
ntral de Ciclo Combinado
C
dee 8 000 MW em
e Sines.
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23. O EIA
E deverá evidenciarr que a alturra proposta
a para as ch
haminés cum
mpre o disp
posto na leggislaçãão aplicáveel, Decreto-L
Lei n.º 78/22004, e Porttaria n.º 2633/2005.
A alturra a chamiiné não foii avaliada de acordo com o Decreto-Lei
D
n.º 78/200
04, e Portaaria
n.º 263//2005 dado que já estaava aprovadda no RECA
APE e já tinnha sido alvvo de Licen
nça Ambienntal,
ambos posteriores
p
à entrada em
e vigor daa referida leegislação. Salienta-se aainda que co
om a alturaa de
chaminéé de 70 m, são
s garantiddos níveis de
d qualidadee do ar inferriores aos lim
mites legislados.
24. O EIA
E deveráá evidenciarr que as tom
mas de amo
ostragem prroposta parra as chamiinés cumprrem
o disposto
d
na Norma
N
Porrtuguesa 2167:2007.
As tomaas de amosttragem proppostas segueem o dispossto na NP 2167:2007,
2
sendo que no
n EIA é reeferido quee (página 4337/464, subbcapítulo 111.4 – Qualid
dade do Ar,, no âmbito da Monitorrização e GesG
tão Ambbiental):
“A cham
miné deveráá estar dotada, no míniimo, de quatro tomas de
d amostraggem desfasa
adas de 90º. As
dimensõões da tomaa devem peermitir espaaço suficiente para a inserção e rretirada do equipamennto,
pelo quue se recom
menda um diâmetro
d
míínimo de 12
25 mm. No Desenho 10 do Anexo
o III [do EIIA]
pode coonstatar-se a existênciaa de diversaas tomas dee amostrageem, das quaais as identtificadas coomo
OR2, OR3,
OR OR4 e OR5
O cumprrem estes reequisitos.”
Estas im
mposições estão
e
referiddas no pontoo 4.3.2 da reeferida norm
ma.
25. O EIA
E deverá identificarr o Quadro 18 referencciado no texxto do Anexxo IV relattivo à qualiddade do
d Ar.
Na págiina 43/64 doo Anexo IV
V do EIA, onnde se lê:
“A parttir das emisssões referiddas no Quaadro 18, apllicou-se o modelo
m
de ddispersão AERMOD paara
estimar as concenttrações doss diversos poluentes,
p
para
p
avaliaar os impacctes do funccionamento da
central””
deverá ler-se:
l
“A partir das emisssões referiddas no Quaddro 4.1, aplicou-se o modelo
m
de ddispersão AERMOD
A
paara
estimar as concenttrações doss diversos poluentes,
p
para
p
avaliaar os impacctes do funccionamento da
central””.
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26. O EIA
E
deveráá clarificarr as dificu
uldades refferidas relaativas à im
mplementaçã
ão da norrma
EN
N 12619.
A Norm
ma EN 12619 em termoos de implem
mentação é em tudo idêntica ao m
método 25A da EPA. Coontudo em
m termos dee controlo de
d qualidadee é bastante mais exigeente, nomeaadamente naa utilização de
uma mistura gasosaa de controllo na verificcação de intterferências de O2 e verrificação dee gases interrferentes. Esta situação torna coomplexa a amostragem
m de COV por este m
método daí a sugestão do
método alternativo da EPA.
der à correccção do Qu
uadro 11.5, pág. 449/4464,
27. Na fase de moonitorizaçãoo o EIA devverá proced
uente Partícculas atende
dendo ao reggime de moonitorização proposta no
no que se refeere ao polu
nto 11.4, páág. 434/464..
pon
O Quaddro 11.5, págg. 449/464 do Relatório Síntese, foi
f corrigidoo para ficar de acordo com
c
o referido
no pontto 11.4, páág. 434/4644, do mesm
mo Relatório
o, no que se
s refere ao poluente Partículas.. O
Quadroo 11.5 do Relatório
R
Síntese do EIIA, corrigid
do, é apresenntado na páágina seguin
nte.

1.4 - ORDENAM
O
MENTO DO
D TERRIT
TÓRIO
28. Na caracterizaação da situ
uação de reeferência, o EIA referee e enquaddra o projeccto nos Insttrumen
ntos de Gesstão Territoorial (IGT) em vigor para
p
a área em estudo. No entantto, não é appresen
ntada cartoggrafia com a implantação do projjecto sobre o Plano Diirector Mun
nicipal (PD
DM)
de Sines.
S
Neste EIA
E optou-se por não appresentar a cartografia de ordenam
mento e conndicionantess sobre a Planta síntese do PDM
M visto quee o Plano de
d Urbanizzação da Zoona Industrrial e Logísstica de Sinnes
(PUZIL
LS) já tinha sido aprovvado e o esttabelecido neste
n
planoo de urbanizzação já tev
ve em contaa o
PDM e prevalece sobre o estabelecido no mesmo;; contudo, de
d modo a atender à solicitação da
APA, apresenta-se
a
e a Figura 3 – Ordenaamento do Território e Condicionnantes do PDM
P
de Sinnes
com a área
á de impllantação da Central de Ciclo Comb
binado de Sines.
S
Da obseervação da Figura 3 verifica-se que,
q
em term
mos de ordeenamento, a área de im
mplantação da
CCCS se
s insere em
m área classificada com
mo “Áreas Industriais Previstas E
Exteriores aos
a Aglomeerados” e em
e área classsificada como “Áreas e Faixas dee Protecção,, Enquadram
mento e Inteegração”.
No Reggulamento do
d PDM doo concelho de Sines existem
e
espeecificações relativas à instalação de
unidadees industriaiis em Áreas Industriais Previstas Exteriores
E
aoos Aglomerrados.
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QUADRO 11.5
5
Planos de moniitorização ambieental do Projecto
o
PLANOS DE
E
MONITORIZAÇ
ÇÃO

PARÂ
ÂMETROS A
CON
NTROLAR

FASE DO
PROJECTO

P
PERIODICIDADE

LOCALIZAÇÃO/Á
ÁREA
A MONITORIZA
AR

Qualidade do ar

Cumprimento dos valores llimites de
C
e
emissão
fixados no Decreeto-Lei nº
NOx, Partículas
1
178/2003,
de 5 de Agosto e controlo
o, temperatura, pressão,
Teor de oxigénio
d valores limite de emiissão por
dos
caudal
f
fontes
fixas (Portaria nº 80//2006, de
2 de Janeiro)
23

Exploração

Em contínuo

Qualidade do ar

Prevenção e controlo emisssões de
poluentes para a atmosfera ((Decretop
L nº 78/2004, de 3 de Abrril) e conLei
CO, COV
trolo dos valores limite de emissão
p fontes fixas (Portaria nº 80/2006,
por
de 23 de Janeiro)

CUÇÃO
EXEC

APR
RECIAÇÃO

Na chaminé de cada grupo, que deverá
mas de amosestar dotada de quatro tom
tragem desfasadas de 90º

DESA
END

Envio de relatórios periódicos às enttidades, de acordo
com a leg
gislação em vigor
(78/2003)

Exploração

Mediçõees pontuais com periodi- Na chaminé de cada grupo, que deverá
cidade bianual,
b
salvaguardando o estar dotada de quatro tom
mas de amosdisposto
o na licença ambiental.
tragem desfasadas de 90º

DESA
END

Envio de relatórios periódicos às enttidades, de acordo
com a legislação em vigor

Qualidade do água
V
Verificação
da qualidade daa água de Condutividade, pH, temperatura, cloro,
(torres de refrigec
circulação
das torres de refriigeração dureza total, saiss, etc.
ração)

Exploração

Controlee periódico durante todo o
Nas bacias das torres
funccionamento da Central

Qualidade do água Verificação
V
inicial da taxaa de água
Taxa de água de arraste das torres e
Monitorização das (torres de refrige- de
d arraste das torres e doss parâmeparâmetros de op
peração das torres
trros de operação das torres
torres de refrigerração
ração)

Exploração

Uma caampanha no início do funNas torres
cio
onamento dos grupos

Dimensões do penacho
Qualidade do água
p
de vapor; dinâO
Observação
da formação de penamica de formaçãão e evaporação do mes(torres de refrigec
chos
de vapor visíveis
mo
ração)

Exploração

s
de observação, de
Duas séries
duração
o de 2 a 4 dias, durante as A distâncias de 2 a 4 km do local de
estaçõess de Inverno e Verão, res- implantação
pectivamente

DESCRITOR

Monitorização fo
ontes
de emissão atmossférica

OBJECTIVO/ EFICÁC
CIA

Controlo do cumprimento ddos VMR
C
e VMA dos Parâmetros de Q
Qualidade
Qualidade da
Monitorização do
d efluentes a serem lannçados no
dos
ógico Água Subterrânea
meio hidrogeoló
m
meio
hídrico (Decreto-Lei nº
2
236/98,
de 1 de Agosto)

Monitorização de
efluentes

Condutividade, pH,
p temperatura, carência química de oxigénio,
o
turvação, cloreFrequêência trimestral antes da
tos, sólidos su
uspensos totais, sódio, Antes
A
de construmontageem do estaleiro e durante a
potássio, sulfatoss, azoto amoniacal, nitra- ção, Construção,
construçção e exploração; frequêntos, fosfatos, zin
nco, cobre, ferro, chumExploração e
cia sem
mestral na fase de desactiDesactivação
bo, hidrocarbon
netos, óleos e gorduras,
vação
mercúrio, acomp
panhados por um controlo do nível freático

Envio de relatórios periódicos às enttidades, de acordo
com a legislação em vigor

Envio de relatórios periódiENDESA oou pode estar
sujeita a cláuusula contratual cos às enttidades, de acordo
com o forneccedor das torres com a legislação em vigor
DESA
END

Envio de relatórios periódicos às enttidades, de acordo
com a legislação em vigor

3 piezómetros colocados em pontos
o mais procorrespondentes ao sentido
vável de fluxo- de montante para
j
jusante
na área de intervençção

END
DESA

Envio de relatórios periódicos às enttidades, de acordo
com a legislação em vigor

Tratamento dos efluentes ddo estaleiT
ST, pH, óleos e gorduras
CBO5, CQO, SS
r
ro

Construção

Semanaalmente no primeiro mês,
mensalmente nos restantes

À saída da estação de tratamento

END
DESA

Envio de relatórios periódicos às enttidades, de acordo
com a legislação em vigor

T
Tratamento
dos efluentes quuímicos,

pH; Caudal

Exploração

Periodiccidade que vier a ser definida no
o Decreto aplicável ou no
licencciamento de descarga de
eflluentes da instalação

À saída do sistema de traatamento,
antes da entrada na caixa de recolha

END
DESA

Envio de relatórios periódicos às enttidades, de acordo
com a legislação em vigor

T
Tratamento
dos efluentes oleosos,

Hidrocarbonetos; Caudal

Exploração

Peeriodicidade mensal

À saída do sistema de traatamento,
antes da entrada na caixa de recolha

DESA
END

Envio de relatórios periódicos às enttidades, de acordo
com a legislação em vigor

Exploração

Periodiccidade que vier a ser definida no
o Decreto aplicável ou no
licencciamento de descarga de
eflluentes da instalação

À saída do sistema de traatamento,
antes da entrada na caixa de recolha

END
DESA

Envio de relatórios periódicos às enttidades, de acordo
com a legislação em vigor

Qualidade da
Água Superficial

Tratamento dos efluentes doméstiT
S
Caudal; CBO5; SST
c
cos,

23509md
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QUADRO 11.5
5
Plaanos de monitoriização ambientall do Projecto (co
ont.)
PLANOS DE
E
MONITORIZAÇ
ÇÃO

DESCRITOR

OBJECTIVO/ EFICÁC
CIA

P
Purga
das torres de refrigeraação
Monitorização de
efluentes
(cont.)

Monitorização da
Á
Qualidade da Água
Superficial

FASE DO
PROJECTO

P
PERIODICIDADE

LOCALIZAÇÃO/Á
ÁREA
A MONITORIZA
AR

EXEC
CUÇÃO

APR
RECIAÇÃO

Caudal; pH; Clo
oro residual; Temperatura; Condutividad
de; dureza total

Exploração

Contínuo

Na descarga das águas dee purga das
torres de refrigeraçção

DESA
END

Envio de relatórios periódicos às enttidades, de acordo
com a legislação em vigor

Exploração

Contínuo

Na água do mar captada co
omo água de
refrigeração

END
DESA

Envio de relatórios periódidades competentes
cos às entid

Exploração

Peeriodicidade mensal

Caixa de Recolha de Eflu
uentes Tratados

DESA
END

Envio de relatórios periódicos às entid
dades competentes

pH; temperatu
ura, CBO5, NH4, fósforo
total, cloretos, sulfatos, HAP, caudal

Construção e
Exploração

nsal (na época húmida)
Men

Barranco da Esteveira (um local)

END
DESA

Envio de relatórios periódicos às entid
dades competentes

Temperatura, direcção e intensidade das
correntes
c

Construção e
Exploração

2/2
2 meses – construção
M
Mensal
- exploração

Água do mar (12 locais)

END
DESA

Envio de relatórios periódicos às entid
dades competentes

Qualidade da
Água Superficial M
peratura e condutividade
Monitorização das caraccterísticas pH; caudal; temp
(cont.)
f
físico-quimicas
do efluennte final
Óleos e gordu
uras; azoto total; azoto
(
(Decreto-Lei
n.º 236/98, de 1 de
amoniacal; CBO
O5; CQO5; fósforo total;
A
Agosto)
deetergentes
Qualidade da
D
Detecção
de situações de pooluição no
Água Superficial
m hídrico
meio
(cont.)

Cumprimento dos valorees limite
C
e
estabelecidos
no RGR (Deecreto-Lei
n
nº9/2007,
de 17 de Janeiroo para os
Campanhas de medim
p
de referência:
ção de níveis de ruído
r
Ambiente Sonoro períodos
- Diurno, das 7h00 às 20h000
na envolvente
- Entardecer, das 20h00 às 223h00
- Nocturno, das 23h00 às 7hh00

23509md

ÂMETROS A
PARÂ
CON
NTROLAR

Ld, Le, Ln

Antes dee fase de construção -Uma
campanha
A
Antes
de constru- Fase de construção – periodicida- Nos mesmos pontos em qu
ue se proceç Construção e
ção,
deu à medição aquando daa caracterizade trimestral;
Exploração
Fase dee exploração – duas cam- ção da situação de referência
panhas anuais (Verão e Inverno),
d anos seguidos
dois

END
DESA

Envio de relatórios periódicos às enttidades, de acordo
com a legislação em vigor
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Efectivaamente seguundo Artigo 31.º do regulamento
r
o do PDM do concelhho de Sines “poderão ser
licenciaados estabeelecimentos industriaiss que se lo
ocalizem exxteriormentte aos aglo
omerados, nas
n
áreas reeservadas a esse fim na planta Sínntese (2ª fasse). Essas áreas
á
destinnam-se fund
damentalmeente
a indústtrias pesadaas e outras unidades de
d grandes dimensões e, ainda, aqquelas cuja
as caracterís
ísticas neggativas, nom
meadamentee de poluiçção, não acconselham a proximiddade de zon
nas habitaccionais”.
Segundoo o n.º 1 doo Artigo 344º “O licencciamento dee estabelecim
mentos induustriais fora
a dos aglom
merados obriga
o
a auttorização, entre
e
outrass entidades,, da Comisssão de Gesstão do Ar, ou organissmo
que lhe venha a suuceder, e daa Câmara Municipal”.
M
No n.º 2 doo mesmo arrtigo refere--se, ainda, que
q
“são factores conddicionantes do licenciaamento as disposiçõess relativas ao controlo
o da poluiçção
referidaas no anexo (…) do reggulamento”.
Relativaamente às Áreas
Á
e Faiixas de Prootecção, Enquadramentto e Integraação, e de acordo com
mo
PDM doo concelho de Sines, sãão áreas quee se destinaam, fundameentalmente, à conservaação da natuureza e prootecção da paisagem.
p
N entanto, a área do Projecto
No
P
quee abrange essta classe dee ocupação do
solo corrresponde, actualmente
a
e, ao espaçoo entre vário
os lotes induustriais, senndo já intersectado por um
u
caminhoo-de-ferro e por outrass vias de comunicação.. Por outro lado, o locaal de implan
ntação do ProP
jecto innsere-se na Zona 10 da
d Zona Inddustrial e Logística
L
dee Sines (ZIILS), a quaal se destinaa à
“implem
mentação dee indústriass e serviços dos sectores de Energgia e Consttrução, pod
dendo requeerer
esteirass de pipelinnes, suscepttíveis de liggação ao po
orto”. Destta forma, nãão se consiidera que haja
h
incompaatibilidade entre o Proojecto e o consignado
c
no PDM doo concelho de Sines, não
n colocanndo
em caussa, os fundaamentos da classificaçãão, ou seja, não afectanndo áreas eefectivamen
nte importanntes
do ponto de vista da
d protecçãoo, enquadram
mento ou in
ntegração daa natureza oou paisagem
m.
A aprovvação do Plaano de Urbaanização daa Zona Indu
ustrial e Loggística de Siines (PUZIL
LS) permitiiu a
plena coonformidade do Projecto com o reegime de uso
o do solo exxistente.
29. Rellativamentee ao Plano de Urbanizzação da Zo
ona Industrrial e Logísstica de Sin
nes (PUZIL
LS),
devverá ser aprresentada a compatibiilidade do projecto
p
com
m o previstto neste pla
ano, de acorrdo
com
m os artigoss 6º e 7º, Caapítulo II, do
d Edital n..º 1090 de 2008, de 7 de Novemb
bro (Diário da
Reppública 2ª Série
S
n.º 217).
No âmbbito do artiggo 6º do Caapítulo II, do
d Edital n.ºº 1090 de 2008, de 7 de Novemb
bro (Diário da
Repúbliica 2ª Série n.º 217):

23509mdd
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a)) Recursos e conservaçção da natu
ureza
DOMÍNIO
O HÍDRICO

Relativvamente ao domínio hídrico veriffica-se que “no caso cconcreto do
o Projecto em
estudo, a área de intervenção
i
o confina, no
o seu limitee sudoeste, ccom um peq
queno cursoo de
água afluente
af
do Barranco da Esteveiira” (páginna 220/464 do Relatórrio Síntese do
EIA).
MONTAD
DO DE SOBRO
O

Não forram identifiicados sobreeiros na áreea de implanntação da CCCS.
PROTECÇ
ÇÃO AOS ARE
EEIROS

Não fooram identifficados areeeiros na áreea de implanntação da C
CCCS nem na sua envvolvente im
mediata.
RESERVA
A AGRÍCOLA
A NACIONAL

“Comoo é possívell verificar na
n Figura 7.34
7
[, do EIA)],
E
segunndo as cond
dicionantes do
PUZILSS não existeem áreas RA
AN na área
a de implantação da ceentral nem na
n área envvolvente.”
” – Página 220/464
2
do Relatório Síntese
S
do EIA.
E
A messma constattação pode ser
feita em
m resultado da observaação da Figu
ura 3 – Orddenamento do Territóriio e Condiccionantes do PDM dee Sines, destte Aditamen
nto.
RESERVA
A ECOLÓGICA
A NACIONAL
L

“A novva delimitaçção da REN
N [do Conceelho de Sinnes] foi aproovada pela Resolução do
Conselho de Minisstros n.º 115/2008, de 21 de Julho, tendo siddo alterada pela Portaaria
n.º 231/2009, de 2 de Março,, que aprovva a exclusãão de todas as áreas peertencentes ao
PUZILSS (Figura 7.34
7
[, do EIIA)].” – Pág
gina 219/4664 do Relatóório Síntesee do EIA.
REDE NA
ATURA 2000

A área de implantaçãão da CCCS
S não interffere com quuaisquer áreeas classificcadas comoo se
pode ver na Figura 7.36
7
– Áreaas Classificcadas, do Relatório
R
Sínntese do EIIA e como foi
referido noo texto do mesmo
m
relattório que seeguidamentee se transcreeve:
“A área de
d implantaçção do Projjecto não see integra em
m nenhuma área proteg
gida ou classsificada, connforme se pode
p
observvar pela Fig
gura 7.36, quer
q
da Rede
de Nacional de Áreas ProP
tegidas, quer da Redde Natura 2000
2
(áreas classificaddas ao abriggo das Direectivas Avees e
23509mdd
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Habitats). As áreas classificada
c
as mais próxximas, paraa Sul, são o Sítio “Cossta Sudoestte”,
classificaddo ao abriggo da Direectiva Habittats (PTCO
ON0012, Reesolução do
o Conselho de
Ministros n.º 142/97, de 28 de Aggosto), e o Parque
P
Nattural do Suddoeste Alentejano e Coosta
Vicentina. Para Noorte, localizzam-se o Sítio “Com
mporta/Gallé” (Directtiva Habitaats,
PTCON00034, Resolução do Connselho de Ministros
M
n.ºº 142/97, de 28 de Agossto) e a Resserva Naturaal das Lagoaas de Santo André e da
a Sancha.
Dado que o Projectoo não se sobbrepõe a neenhuma desstas figuras de protecçção, e considerando quee as acções de Projectto assumem um carácter muito localizado à área de inttervenção, coonsidera-see que a Cenntral de Ciiclo Combinnado de Sinnes não terrá interacçõões
relevantess com quaisquer áreas protegidas,, pelo que estas
e
não seerão posteriormente abbordadas no presente
p
deescritor. O enquadram
mento do Prrojecto em rrelação às áreas
á
proteegidas pela legislação nacional e europeia pode
p
ser observado
o
nna Figura 7.36” (pággina
233/464 do
d Relatórioo Síntese do EIA).
b)) Protecçãoo a equipam
mentos
A Escola Tecnológicca do Litoraal Alentejan
no fica no Complexo
C
P
Petroquímicco de Siness e,
consequenntemente, nãão interferee com a áreaa de implanttação da CC
CCS.
c)) Protecçãoo às infra-esstruturas dee transportees e comunicações
REDE ROD
DOVIÁRIA

A CCC
CS ficará im
mplantada num dos lo
otes da ZIL
LS, em zonna já devid
damente inffraestruturrada e, connsequentem
mente, com os acessoss já construuídos. Não existem vias
v
rodoviáárias no inteerior da áreaa de implan
ntação da CC
CCS.
“A área da CCC Sines
S
é deliimitada a Sul
S pela estrrada de aceesso à mesm
ma, cuja serrvidão se encontra fora
fo da áreaa de implan
ntação da Central.
C
Seggundo a ressposta ao coontacto efectuado
ef
coom as Estrradas de Po
ortugal, S.A
A. é necessáário ter em
m conta, coomo
condiciionantes a este
e estudo,, todos os projectos
p
integrados naa Subconceessão do Baaixo
Alentejjo (Anexo III [do EIA]) – página 22
23/464 do Relatório
R
Sínntese do EIA
A.
Estandoo a PROCE
ESL a deseenvolver oss Estudos Ambientais
A
para a Sub
bconcessão do
Baixo Alentejo,
A
poode assegurrar que a árrea de implantação da CCCS não interfere com
qualqueer estrada desta
d
subconncessão.
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REDE FER
RROVIÁRIA

Os conndicionalism
mos genéricoos identificados com base
b
na respposta da Reede Ferroviáária
Nacionnal – REFE
ER, E.P.E., entidade reesponsável pelas linhaas ferroviáriias, à consuulta
efectuaada no âmbiito do EIA foram
f
os seg
guintes:
• “Conndicionalism
mos à impllantação da
as condutass, que deveem ser sem
mpre disposstas
perpeendicularmeente à via e algaliad
das em todaa a sua exxtensão sob
b a via-férrrea,
assenntando a um
ma profunddidade de mínima
m
de 1,,30 metros medidos en
ntre a base da
traveessa e o extrradorso do algaliament
a
to;
• Conddicionalismoos à implanntação de infra-estrutu
i
uras paraleelas à linha
a férrea, coomo
canalizações, coondutas, cabbos eléctriccos ou de teelecomunicaações, e deentro do dom
mínio público
p
ferroviário ou em áreas “non
“
aedificcandi”, de aacordo com
m o artigo 15.º
1
do Decreto
D
-Leii n.º 276/20003, de 4 de
d Novembrro. O mesm
mo se verificca para inffraestruuturas comoo caixas de visita
v
ou dee inspecção, ou quaisquuer acessórrios, cuja coolocaçãoo nas áreass supramenccionadas tam
mbém não é permitida;;
• Conddicionalismoos legais, dado
d
que qu
ualquer inteervenção que impliquee o atravesssamentoo da via-férrrea é sujeitto a licencia
amento por esta empreesa pública (REFER).”
(página 220-221/46
2
4 do Relatóório Síntese do EIA).
d)) Protecçãoo às infra-esstruturas báásicas
A área de implantaçãão da CCCS
S não é atraavessada poor nenhuma das infra-eestruturas báásicas referiddas nos itens i) a vi) desta alínea.
e)) Cartograffia
Não existeem marcos geodésicos
g
no interior da área de implantação
i
o da CCCS.
No que respeita ao arrtigo 7º do Capítulo
C
II, do Edital n.º
n 1090 de 2008, de 7 de Novembbro
(Diário daa Repúblicaa, 2ª Série, n.º
n 217), verrifica-se que o mesmo não é apliccável visto que
q
a área de implantaçãoo da CCCS
S não abrang
ge áreas condicionadass pelas serv
vidões e resstrições referiidas no artiggo 6º.
30. Se o presente projecto
p
nãão der cump
mprimento in
ntegral ao estabelecido
e
do no PUZIL
ILS, publicaado
no Diário da República
R
n 217/2008, de 7 Novvembro, estta situação condiciona
n.º
a a decisão em
sedde de emissãão de DIA.
Esta afiirmação nãoo é uma queestão mas sim
s e apenaas um comentário / infoormação. Saalienta-se coontudo, quue o Projectto da CCCS cumpre naa íntegra o estabelecido no PUZILS
S.
23509mdd
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31. O EIA
E deveráá reflectir a articulaçãão com os resultados
r
d processoo de avaliaçção ambien
do
ntal
estrratégica, deesignadameente, com o conteúdo da Declaraação Ambiiental, confforme previisto
no artigo 13º do Decretoo-Lei n.º 2332/2007, dee 15 de Jun
nho, ou sejaa, a “Articculação com
mo
reggime de avaliação de im
mpacte ambbiental de projectos”,
p
r
respeitante
a projectoss enquadraddos
em planos com
m Avaliaçãoo Ambientaal Estratégicca — (AA(E
E)).
A CCC
CS aparece na lista daas indústriaas previstas para a ZIILS no Cappítulo 2.4.9
9 do Relatóório
Ambienntal da Avaaliação Ambbiental Estrratégica da Proposta de
d Plano do PUZILS (Julho 20008).
Neste capítulo
c
sinttetizam-se os
o principaiis impactes ambientais expectáveiss para cada tipo de inddústria. Os impactes decorrentes do
d projecto da CCCS dizem
d
excluusivamente rrespeito à qualidade
q
doo ar
e são oss seguintes:
“Relativvamente à implantação
i
o de uma Ceentral de Ciclo
C
Combinnado (CCC)
C), os princip
pais poluenntes
atmosfééricos decorrrentes da sua
s construução são o NOx e o COV
C
(compoostos orgân
nicos voláteeis),
normalm
mente assocciados ao trráfego rodooviário dura
ante a fase de obra; e as partícullas, provenientes da movimentaçã
m
ão de terrass. Esta afectação apressenta um caarácter locaalizado no esspaço e restrito no tem
mpo, afectaando essenccialmente ass áreas envo
olventes à zoona de instaalação da in
nfraestruturra.
Na fasee de exploraação de um
ma CCC, oss principaiss poluentes atmosféricoos emitidoss serão o NOx
N
(NO2), CO,
C COV e partículas (PM), aindda que em menor
m
escalaa. A emissãoo de SO2 deepende do teeor
de enxof
ofre existentte no combbustível, daii que caso seja
s
usado gás naturaal, como estte não conttém
enxofre,, se consideere que a em
missão de diióxido de en
nxofre seja nula.
n
Os prinncipais impactes na quualidade doo ar associiados ao fuuncionamennto de uma CCC, são os
seguintees (de acorrdo com os elementos disponibiliz
d
zados nos eestudos de iimpacte ambiental desenvolvidoss para projeectos com esta
e tipologiia):
i.

Aumentoo das conceentrações de
d NO2, a nível
n
episóddico (tendo em conta os valores da
legislaçãão em vigor)
r), o que proovoca um agravamento
a
o nas conceentrações attmosféricass de
dióxido de
d azoto.

ii.. Para as PM
P e o CO
O não se prevê um aumeento significcativo.
iiii. O funcioonamento em
m simultâneeo de váriass CCC (facctor cumulativo) não prrovoca alteeração, em relação à situação
s
dee referência
a, no caso das
d partícullas. Contud
do, no caso do
NO2 e doo CO verificca-se que exxiste um aumento dos picos
p
de poluição atmo
osférica (exxcedência do
d valor máxximo horáriio no caso do
d NO2);
ivv. Não se prevêem
p
alteerações a nível
n
da con
ncentração de
d O3 à esccala regiona
al, logo nãoo se
considerra a degradaação da quaalidade do ar,
a em termos de poluiçção fotoquíímica.”
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Todos os
o impactess aqui referridos foram abordados,, quando applicáveis aoo Projecto em
e análise, no
âmbito do descritorr Qualidadee do Ar do EIA.
E
O EIA respeitou os resultaddos da Avaaliação Am
mbiental Esttratégica daa Proposta de Plano do
PUZILS
S.
32. O EIA
E deveráá apresentaar ama avalliação dos potenciais
p
impactes ddo projecto para o facctor
Alteerações Cliimáticas (reespeitando os critérioss para a fasse de conformidade tal como con
nsta
no site da APA
A).
Consideera-se que o projecto não
n tem im
mpactes ao nível
n
do factor Alteraçções Climááticas pois não
n
foram identificados impactes significativvos no clim
ma derivadoos da constrrução e/ou exploração do
Projectoo. Para além
m disso, e tal
t como jáá foi referid
do na respoosta à questão anterior,, as alteraçõões
climáticcas não foraam sequer iddentificadass como send
do um dos im
mpactes am
mbientais ex
xpectáveis para
p
este tipo de Projeccto no Relaatório de Avaliação
A
Ambiental
A
E
Estratégica
dda Propostaa de Plano do
PUZILS
S.

1.5 - RECURSO
R
OS HÍDRIC
COS E QU
UALIDADE
E DA ÁGU
UA
33. Devverá ser aprresentada in
nformação mais detalh
hada sabre:
• o sistema de
d tratamen
nto a installar e a mon
nitorização prevista
p
para as águass residuais na
f
fase
de construção, uma
u
vez qu
ue é apenass apresentaada a rede de drenageem das águ
uas
residuais em
e planta à escala 1/110 000, com
m referênciaa a “Biojett”, que se presume
p
traatar
de ETAR compacta,
c
e a dispositiivos de sepa
aração de goorduras e dde neutralizzação;
As águaas residuais provenienttes dos servviços de higiene, sanitáários, balneáários e escriitórios de toodo
o pessoal serão enccaminhadass para dois sistemas dee tratamentoo compacto (“Biojet”) que se encoontram loccalizados em
m planta (D
Desenho 13 – Instalaçõees de Estaleeiro – Redess de Drenag
gem, do Aneexo
III do EIA).
E
Estes dois sistem
mas ficarão localizadoss nas Áreass 3 (Área dde laboração
o). Após traatamento os
o efluentess domésticos serão encaminhados para tubageem que descarregará no
n Barranco da
Esteveirra.
Compleementarmennte serão insstalados nas Áreas 2 (Estacionam
(
mentos e Officina) conteentores saniitários porrtáteis, com
m manutençãão regular a assegurar pela empresa forneceddora deste tiipo de equippamentos..
Relativaamente aos dispositivoos de separaação de gord
duras está preconizado
p
o um separaador de gordduras paraa cada uma das Áreas 3 (Oficinass ligeiras). Este
E separaador tem por objectivo reter os óleeos
provenientes das actividades diárias
d
de montagem
m
ou
o de lavageem de pavim
mentos. An
ntes da entraada
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em servviço dos equuipamentos contendo óleos,
ó
será construído,
c
c
colocado
em
m serviço e testado, o siss
tema deefinitivo de recolha e trratamento doo efluente oleoso
o
da Ceentral.
No que diz respeitto às fossass de neutrallização serãão instaladaas de modoo a fazer face a situaçõões
rotineiraas das activvidades de montagem
m
e de pinturaa. Em caso de lavagem
m em que see utilizem prop
dutos quuímicos e de
d derrame acidental,
a
o efluente e detritos ressultantes da limpeza e lavagem
l
serão
recolhiddos, transpoortados e traatados por em
mpresa em instalações credenciaddas para o effeito.
A monittorização prrevista paraa as águas reesiduais na fase de connstrução é aqquela que está descritaa no
subcapítulo 11.3.3 - Águas ressiduais prodduzidas no estaleiro, no
n âmbito daa Monitorizzação e Gesstão
Ambienntal (páginass 429 a 431/464 do Rellatório Sínteese do EIA)).
• o projecto de atravesssamento do barranco da
d Esteveiraa pelas conddutas de ab
bastecimentto e
drenagem da central, sendo quee a solução a adoptar não deve af
afectar a seccção de vazzão
do referidoo curso de água,
á
as coondições de funcionaliidade da corrrente e a integridade
i
do
leito e das margens;
No que diz respeitoo ao atravesssamento daas condutas e emissárioo final no baarranco da Esteveira
E
veerifica-se que
q o mesm
mo não afectta capacidade de vazão
o uma vez que
q o atraveessamento é feito por perp
furação horizontal abaixo da linha
l
de águua (ver Dessenhos Nº 12.1, 12.2 e 13.1 do Pro
ojecto de Execução).
• as descarggas de emerggência, sen
ndo que está
á prevista a transferên
ncia de eflu
uentes entree as
bacias de recolha dos efluentess tratados das
d duas ceentrais ou o encaminh
hamento paara
uma entidaade exteriorr, no caso de
d total incu
umprimentoo dos parâm
metros de descarga.
d
Coonsidera-se que,
q
princippalmente a última
ú
situa
ação, carece de maior desenvolvim
mento no seentido de equ
uacionar a capacidade
c
e de retençã
ão e de escooamento doss efluentes na origem,, as
condições de transpoorte dos effluentes e a capacidaade de receepção e trratamento dos
d
p entidadde exterior.””
efluentes pela
As desscargas de emergênciaa nas baciass de recolh
ha de efluenntes estão pprevistas para o caso de
incumprrimento noss parâmetroos óleos e gorduras,
g
CB
BO5 e Fósfforo Total, dde acordo com
c
os limiites
especifiicados pelo Decreto-leii nº 236/98, Anexo XV
VIII.
Consideera-se que é muito pouuco prováveel o incump
primento doos parâmetroos de descaarga das baccias
de retennção. Esta situação
s
apeenas ocorrerrá aquando da avaria das
d bombass de recircu
ulação, o quue é
um probblema de fáácil resoluçãão, pois é dee boa normaa instalar seempre uma ou duas bom
mbas de resserva para prever situuações destaa natureza. Em projeccto de execuução equacionou-se a construção de
um emiissário até à estação de
d tratamentto da ribeirra de Moinhhos; no enttanto esta solução
s
nãoo se
revelou ser econom
micamente vantajosa.
v
N
Neste
sentid
do foi propoosta uma reccolha de eflluentes atravvés
23509mdd
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de camiião cisterna sendo os mesmos
m
trannsportados para
p
uma unnidade de trratamento in
ndustrial. Esta
E
solução pareceu aoo ser a melhhor tecnicam
mente, bem como a maais económiica, dada a baixa
b
probaabilidade de
d ocorrênciia de anomaalias desta natureza.
n
Prevê-see que o quee poderá conndicionar o cumprimen
nto dos valoores limites nna descargaa final serãoo os
óleos e as gordurass; no entantoo esta situaçção não dev
verá afectar a descarga de efluente final, a jusante das bacias
b
de rettenção, isto porque as unidades
u
co
ompactas dee tratamentoo de efluentees oleosos disd
põem de um nível de alarme (sinal
(
visuaal e sonoro) quando esttas atingem
m 4/5 da cap
pacidade mááxima de óleos
ó
separaados. Esta unidade
u
tambbém dispõee de um seguundo alarm
me quando a mesma atinnge
a capaccidade máxxima de arm
mazenagem
m. Neste sen
ntido, conseguem efecctuar-se as operações de
manutennção de um
ma forma seegura. Iguallmente a esstação emitee um sinal para a salaa de comanndo,
caso sejja detectadoo óleo no efluente
e
trattado, dando-se automatticamente a inibição da
d descarga do
efluentee para as baccias de retennção.
Relativaamente à deescarga dos efluentes químicos
q
estta só será efectuada quuando o pH estiver denntro
da gamaa de valoress estipuladaa (6-9). Aquuando do deesvio relativvamente aoss valores leg
galmente fixados a descarga
d
serrá interrom
mpida. Se exxistir simulltaneamentee nível alto da fossa deverá
d
ocorrrer
paragem
m da operação de regenneração, prinncipal fontee de efluentee químico.

1.6 - PATRIMÓN
P
ÓNIO
34. Apeesar de tereem sido deseenvolvidos trabalhos arqueológic
a
cos em váriaas componeentes e projjectos associadoss não é escllarecido sobbre se foram
m efectuaddos os trabaalhos arqueeológicos ref
eferen
ntes às váriias condutaas de águass, necessárrias para a refrigeração da Central, pelo que
q
devverão ser prrestados os devidos escclarecimenttos.
No âmbbito do pressente estudoo foi efectuaada a prospeecção arqueeológica dass várias con
ndutas de ággua,
não tenddo sido ideentificadas quaisquer
q
ocorrências de cariz pattrimonial. P
Por lapso, na
n figura appresentada, não foram
m incluídas as visibilidades. Deste modo, apresenta-se
a
e seguidameente a Figu
ura
7.51 – Ocorrências
O
s de Interessse Patrimonnial que dev
verá substituir a corresspondente figura
f
apresentada no EIA.
35. Devverão ser entregues
e
à tutela todoos os relató
órios pendeentes para vvalidar o conteúdo
c
deeste
EIA
A.
O Relattório do Pattrimónio rellativo ao Esstudo de Im
mpacte Ambiental da Central de Ciiclo Combinnado de Siines – 20099 foi enviadoo para o IGE
ESPAR em
m 2009/07/177.
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1.7 - M
MELHORE
ES TECNO
OLOGIAS
S DISPONÍÍVEIS (MT
TD’s) E LIICENÇA
A
AMBIENT
TAL
36. O proponente
p
e deverá appresentar in
nformação sobre eveentuais alteerações facce ao projeecto
liceenciado, noomeadamen
nte ao dispoosto no Aneexo I.2 (“M
Melhores Téécnicas Dissponíveis coontem
mpladas na instalação””) e Anexo II (“Monito
orização e Valores Lim
mite de Emissão”) da LA
L
n.º 28/2007, dee 10 de Julh
ho.
Como já referido na
n resposta à questão 1,
1 o Projecto
o em análisse neste EIA
A é o mesm
mo que foi alvo
de REC
CAPE e Liceença Ambieental, pelo que
q não exisstem alteraçções face ao Projecto liccenciado.
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B - RES
SUMO NÃO TÉCNI
T
CO (RN
NT)
37. O deverá
d
ter em considerração os eleementos adiicionais ao EIA
E solicitaados e aind
da:
• À semelhaança do Rellatório Sínttese, o valor de investiimento do pprojecto (68
80 milhões de
euros) e o número doos postos dee trabalho (cerca
(c
de 1 000
0 na fasee de constru
ução) assocciados à execu
ução do proojecto.
De refeerir que é dee extrema importância
i
a que seja revisto
r
todo o documen
nto, por forrma a integgrar
os elementos adicionais soliciitados que sejam
s
releva
antes para este docum
mento.
Solicitaa-se, se posssível, a apreesentação do
d EIA e do Aditamen
nto ao EIA em suportee informátiico,
com os ficheiros
f
em
m PDF.
O Resuumo Não Téécnico foi reformulado
r
o tendo em
m conta os elementos
e
aapresentados neste Adiitamento e o solicitaddo neste poonto do Peddido de Elem
mentos Adiicionais, e é apresentad
do em voluume
autónom
mo, datado de
d Julho de 2009.
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