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1. INTRODUÇÃO
1.1

Identificação do projeto

O projeto tem a seguinte designação “Central a Biomassa de 10 MW, em Corga de Fradelos, Vila
Nova de Famalicão”.

1.2

Identificação do proponente e da entidade licenciadora

O proponente é a sociedade PA Biomassa, S.A., pessoa coletiva n.º 510 397 760.
A entidade licenciadora é a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).
Os contactos da PA Biomassa, S.A. são os seguintes:
Endereço: Zona Industrial, 2.ª Fase, Lote 11, 4935-231 São Romão do Neiva
Telefone: 258 839 839
Fax: 258 839 830

1.3

Fase do projeto

O projeto encontra-se na fase de Projeto de Execução.

1.4

Antecedentes

O regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA) encontra-se aprovado pelo Decreto-Lei
(DL) n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo DL n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo DL n.º
179/2015, de 27 de agosto.
O projeto consiste numa central termoelétrica a biomassa, com uma potência calorífica de cerca de
38 MW e uma potencia elétrica de 10 MW.
O projeto não se localiza em áreas qualificadas como sensíveis nos termos do RJAIA (alínea a) do
artigo 2.º).
A tipologia de “Centrais térmicas e outras instalações de combustão com uma potência calorífica de pelo
menos 300 MW” consta do anexo I do RJAIA (n.º 2, alínea a).
A tipologia de “Instalações industriais destinadas à produção de energia elétrica, de vapor e de água
quente (não incluídas no anexo I)” consta do anexo II do RJAIA (n.º 3, alínea a). O limiar fixado, para o
caso geral, é “potência instalada ≥ 50 MW”.
O artigo 1.º do RJAIA estabelece, no seu número 3, que estão sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA):
b) Os projetos tipificados no anexo II ao presente decreto-lei, do qual faz parte integrante, que:
(...)
iii) Não estando abrangidos pelos limiares fixados, nem se localizando em área
sensível, sejam considerados, por decisão da entidade licenciadora ou competente para
a autorização do projeto e ouvida obrigatoriamente a autoridade de AIA, nos termos do
artigo 3.º, como suscetíveis de provocar impacte significativo no ambiente em função da
sua localização, dimensão ou natureza, de acordo com os critérios estabelecidos no
anexo III;
A Autoridade de AIA para a tipologia da alínea a) do n.º 3 do anexo II do RJAIA é a Agência Portuguesa
do Ambiente, I.P. (APA).
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Nos termos do artigo 3.º do RJAIA, a DGEG comunicou ao proponente a sua decisão de sujeição do
projeto a AIA, pelo ofício n.º 7424, ref.ª El 2.0/1421, de 09-06-2016. Essa decisão fundamentou-se no
parecer emitido pela APA (ver ofício da DGEG e parecer da APA no Anexo 1), que considera “que o
projeto em causa pode ser suscetível de provocar impactes negativos significativos no ambiente”,
“atendendo a que a potencia conjunta das duas centrais [a central da PA Biomassa e a central contígua
da Probiomass] totaliza um valor superior ao limiar previsto para a referida tipologia [instalação industrial
destinada à produção de energia elétrica]”.

1.5

Metodologia geral de elaboração do EIA

Um impacte é usualmente definido como uma alteração num elemento do ambiente – físico, biológico,
socioeconómico – provocada por uma atividade planeada. A medição do impacte é realizada, para um
determinado horizonte temporal, entre a situação futura sem a atividade em análise e a situação futura
com a atividade. Ou seja, a medição do impacte deve ter em conta a evolução futura previsível do
ambiente sem projeto.
A elaboração de um EIA inclui diversas atividades sequenciais, mas com retroação:
a) Análise do projeto, em particular dos seus elementos e ações suscetíveis de provocar
impactes, incluindo a justificação da não consideração de alternativas;
b) Caracterização dos elementos do ambiente potencialmente afetados pelo projeto e
evolução previsível do ambiente na ausência de projeto, que consiste num prognóstico
do futuro da área de implantação do projeto, caso este não se concretize – cenário base;
c) Identificação de impactes (estabelecimento de relações de causa-efeito, diretas ou
indiretas, entre os elementos e ações do projeto e os elementos do ambiente), sua previsão
e avaliação da sua importância ou significado;
d) Proposta de mitigação (medidas a adotar para prevenir, minimizar e compensar os efeitos
negativos do projeto), identificação de impactes residuais (impactes que permanecem
após a aplicação das medidas de mitigação) e oportunidades de valorização;
e) Identificação das lacunas técnicas ou de conhecimento (aspetos cujo desconhecimento
limitou a análise efetuada no EIA, incluindo a definição de medidas de mitigação, e que
pode ser colmatada através da monitorização);
f)

Proposta de monitorização;

g) Redação e revisão das peças do EIA.
As atividades a) a f) consubstanciam-se na divisão de capítulos do Relatório do EIA (ver secção
seguinte). A metodologia específica de cada uma das atividades referidas nas alíneas b) a f) é
apresentada na secção introdutória do respetivo capítulo.

1.6

Estrutura do EIA

A estrutura do EIA segue, com adaptações, o estabelecido no anexo V do RJAIA, bem como no módulo
X.i do anexo I da Portaria n.º 399/2015, de 5 de novembro.
O EIA inclui os seguintes volumes:
−

I - Resumo Não Técnico (RNT);

−

II - Relatório;

−

III - Anexos.

O RNT é um documento, editado de forma autónoma, de modo a facilitar uma divulgação mais alargada,
contribuindo para uma melhor participação pública no procedimento de AIA. O RNT resume, em
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linguagem corrente, as principais informações constantes do EIA. A elaboração do RNT segue os
Critérios de Boa Prática para a Elaboração de RNT de Estudos de Impacte Ambiental (APAI/APA, 2008).
O Relatório do EIA é constituído pelos seguintes nove capítulos:
−

Capítulo 1 - Introdução, onde se refere o enquadramento do EIA e se identifica o projeto, a
fase em que se encontra, o proponente, a entidade licenciadora e a Autoridade de AIA, se
apresenta a metodologia e se descreve a estrutura do EIA;

−

Capítulo 2 - Objetivos do projeto, no qual se apresentam os objetivos e a justificação do
projeto;

−

Capítulo 3 - Descrição do projeto, onde se inclui uma síntese das principais
características do projeto relevantes para a avaliação de impactes, incluindo a justificação
da ausência de alternativas;

−

Capítulo 4 – Cenário base, que identifica os aspetos relevantes dos vários fatores
ambientais, incluindo os fatores sociais e patrimoniais, passíveis de serem afetados pela
execução do projeto, e a sua projeção futura no cenário de não concretização do projeto;

−

Capítulo 5 - Identificação, previsão e avaliação de impactes, onde se procede à
identificação, previsão e avaliação dos potenciais impactes ambientais, incluindo os
impactes sociais e patrimoniais, do projeto, e a uma análise dos impactes cumulativos;

−

Capítulo 6 – Mitigação e impactes residuais, no qual se indicam as medidas a adotar
para prevenir, minimizar e compensar os efeitos negativos do projeto ou para potenciar os
seus efeitos positivos, e se descrevem os impactes residuais, ou seja, os impactes que
permanecem após a aplicação das medidas de mitigação;

−

Capítulo 7 - Lacunas técnicas ou de conhecimento, onde se identificam os aspetos cujo
desconhecimento limitou a análise efetuada no EIA e que pode ser colmatada através da
monitorização ou da adoção de medidas preventivas;

−

Capítulo 8 - Monitorização, onde se apresentam as diretrizes dos programas de
monitorização ambiental;

−

Capítulo 9 – Conclusões, no qual se apresentam as conclusões do EIA, incluindo uma
síntese das principais medidas de mitigação.

Os capítulos 4, 5 e 6 subdividem-se em secções correspondentes aos vários fatores ambientais
analisados. Cada um destes capítulos inclui uma secção introdutória (secções 4.1, 5.1 e 6.1).
Tendo em conta o regime jurídico da AIA e as características do projeto e do ambiente potencialmente
afetado, estruturou-se a caracterização do cenário de base nos seguintes fatores do ambiente biofísico,
social e cultural (designações do módulo X.i do anexo I da Portaria n.º 399/2015):
−

Clima (secções 4.2, 5.2 e 6.2)

−

Geologia, geomorfologia e recursos minerais (secções 4.3, 5.3 e 6.3);

−

Recursos hídricos subterrâneos (secções 4.4, 5.4 e 6.4);

−

Recursos hídricos superficiais (secções 4.5, 5.5 e 6.5);

−

Qualidade do ar (secções 4.6, 5.6 e 6.6);

−

Ambiente sonoro (secções 4.7, 5.7 e 6.7);

−

Resíduos (secções 4.8, 5.8 e 6.8);

−

Sistemas ecológicos (secções 4.9, 5.9 e 6.9);

−

Solo e uso do solo (secções 4.10, 5.10 e 6.10);

−

Património cultural (secções 4.11, 5.11 e 6.11);
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−

Socioeconomia (secções 4.12, 5.12 e 6.12);

−

Paisagem (secções 4.13, 5.13 e 6.13).

Os capítulos 5 e 6 incluem duas secções finais, de síntese dos impactes e dos impactes residuais
(5.14 e 6.14, respetivamente). A análise de impactes cumulativos é objeto de uma secção própria
(5.15), integrada no capítulo 5.
O Relatório do EIA inclui ainda as referências bibliográficas utilizadas na elaboração do EIA e, no início
do presente volume, a lista das siglas e acrónimos utilizados.
Os Anexos, listados no Quadro 1.6.1, incluem todos os elementos complementares que se consideram
pertinentes.
Quadro 1.6.1 – Lista de anexos do EIA
N.º do Anexo

1.7

Título

1

Ofício da DGEG sobre a sujeição a AIA e Parecer da APA

2

Cartografia do EIA

3

Geologia, geomorfologia e recursos minerais - Desenhos

4

Geologia, geomorfologia e recursos minerais - Documentos fotográficos

5

Recursos hídricos subterrâneos - Desenhos

6

Elenco florístico

7

Autorização dos trabalhos arqueológicos

8

Relatório de Trabalhos Arqueológicos

9

Paisagem - Cartografia

Identificação dos responsáveis pelo EIA

A elaboração do EIA envolveu uma equipa interdisciplinar que se apresenta no Quadro 1.7.1.
Quadro 1.7.1 – Equipa técnica envolvida na elaboração do EIA
Nome

Formação

Responsabilidades

Júlio de Jesus

Eng.º do Ambiente

Coordenação
Relatório do EIA: Capítulos 1, 2, 9, Solo e uso do
solo, Recursos hídricos superficiais, secção 3.3
RNT

Carlos Fonseca

Geógrafo

Cartografia SIG

Sónia Silva

Geóloga e Mestre em Técnicas
de Remediação Ambiental

Relatório do EIA: Geologia, geomorfologia e
recursos minerais, Recursos hídricos subterrâneos

Sara Lemos

Eng.ª do Ambiente

Relatório do EIA: Capítulo 3 (exceto secção 3.3),
Clima, Qualidade do Ar, Resíduos

Susana Reis

Bióloga

Rui Rufino

Ornitólogo

Sandra Mesquita

Arq.ª Paisagista

Relatório do EIA: Sistemas ecológicos (Fauna)
Relatório do EIA: Sistemas ecológicos (Habitats,
flora e vegetação)
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Nome

Formação

Responsabilidades

José Luís Bento Coelho

Eng.º Eletrotécnico,
Especialista em Acústica,
Mestre e Doutor em Acústica

Dulce Churro

Eng.ª Eletrotécnica

Alexandre Pereira

Eng.º Eletrotécnico

Carlos Nuno

Antropólogo, Mestre em
Planeamento Regional e
Urbano

Relatório do EIA: Socioeconomia

Vasco Barbosa Pinto

Arqueólogo

Relatório do EIA: Património cultural
Anexo: Relatório dos Trabalhos Arqueológicos

Sandra Mesquita

Arq.ª Paisagista

Relatório do EIA: Paisagem

1.8

Relatório do EIA: Ambiente sonoro

Período de elaboração do EIA

O EIA foi elaborado entre junho e setembro de 2016.
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2. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO
A geração de eletricidade recorrendo à biomassa contribui para o cumprimento dos objetivos nacionais,
europeus e internacionais no domínio do combate às alterações climáticas, através de um aumento da
contribuição das energias renováveis.
A utilização da biomassa florestal tem ainda a vantagem de fomentar a limpeza da floresta, reduzindo o
risco de incêndio florestal, que, além das consequências humanas, económicas e ecológicas negativas,
também contribui para a emissão de gases com efeito de estufa.
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO
3.1
3.1.1

Localização
Descrição geral da área do projeto

O Projeto em apreço localiza-se na região Norte (NUTS II – Norte), sub-região do Ave (NUTS III – Ave),
abrangendo uma parcela de terreno da freguesia de Fradelos, concelho de Vila Nova de Famalicão, no
distrito de Braga, abrangendo uma área de cerca de 6 500 m2.
Esta parcela de terreno encontra-se próxima do limite administrativo que separa o concelho de Vila Nova
de Famalicão do concelho de Póvoa do Varzim (a norte), inserindo-se num tecido misto que engloba
ocupação urbana, agrícola e industrial. Na Figura 3.1.1 apresenta-se uma imagem aérea da área de
localização da Central, com a indicação dos principais elementos de destaque presentes na envolvente, e
que em seguida se descrevem.
As povoações mais próximas são Gandra (Balazar)
(Fotografia 3.1.1), localizada a norte, e Água de
Saúde, localizada a sudeste, ambas a uma
distância de cerca de 600 m do limite da área de
implantação da Central.
As habitações mais próximas encontram-se a
aproximadamente 555 m na Rua António Vila Boa,
em Gandra, e a 575 m, na Rua de S. Paulo em
Água de Saúde.
A oeste da área de implantação do Projeto, e em
terrenos do concelho de Póvoa do Varzim, Fonte: (GoogleEarth)
encontram-se já presentes atividades industriais,
Fotografia 3.1.1 – Vista de Gandra (Balazar)
nomeadamente uma unidade de logística:
Transfradelos – Transportes de Carga, Lda
(Fotografia 3.1.2), e uma unidade de produção de
“pellets”: Tec Pellets – Produção e Comercialização de Pellets, Lda. (Fotografia 3.1.3). Já no município de
Vila Nova de Famalicão, e em contiguidade com o terreno destinado ao projeto em avaliação, está em
construção a Central a Biomassa, de 11 MW, da empresa Probiomass.

Fonte: (GoogleEarth)

Fotografia 3.1.2 – Vista da EM506 para a
Transfradelos e A7

Fonte: (GoogleEarth)

Fotografia 3.1.3 – Vista exterior Tec-Pellets
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Fonte: (GoogleEarth)

Figura 3.1.1 – Vista aérea da área de estudo e identificação dos principais elementos de interesse
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Na área que se desenvolve para sudoeste da área de implantação do Projeto a ocupação é florestal, com
povoamento de eucalipto (Fotografia 3.1.4), acomodando, contudo, um circuito de motocross. A restante
envolvente é ocupada por um mosaico de terrenos agrícolas e florestais, com domínio da presença do
eucalipto, registando-se a 775 m a sul a presença de um conjunto de estufas (Fotografia 3.1.5).

Fonte: (GoogleEarth)

Fonte: (GoogleEarth)

Fotografia 3.1.4 – Vista da EM506 (sentido sul-norte)

Fotografia 3.1.5 – Estufas localizadas na envolvente à
EM506

O acesso ao local de implantação é assegurado pela a Rua 25 de abril, classificada como EM506, via
rodoviária que assegura a ligação local entre a EN206, passando por Balazar, à EN309, no lugar de
Corga.
A 175 m a norte do local de implantação da central destaca-se a presença da A7, com traçado orientado
na direção oeste-este. Embora a área da central não detenha acesso direto à A7, este acesso é
assegurado por norte via EM506 e EN206, numa distância de aproximadamente 10 km, com ligação ao
nó de Touguinhó (Figura 3.1.2).

Fonte: (GoogleEarth)

Figura 3.1.2 – Ligação rodoviária à A7 em nó de Touguinhó

Importa referir que a área de implantação do Projeto sofreu já intervenção em termos de estabelecimento
parcial da plataforma de base, trabalhos efetuados no âmbito da construção da Central da Probiomass.
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3.2

Áreas sensíveis

O projeto não se localiza em área qualificada como sensível nos termos do RJAIA (alínea a) do
artigo 2.º).

3.3
3.3.1

Instrumentos de gestão territorial e servidões e restrições de utilidade pública
Instrumentos de gestão territorial

O único instrumento de gestão territorial em vigor pertinente para o projeto, é o Plano Diretor Municipal
(PDM) de Vila Nova de Famalicão, cuja revisão foi aprovada pela Assembleia Municipal em 25 de junho
de 2015, conforme Aviso n.º 10268/0215, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 08-09.
O projeto localiza-se, de acordo com a Planta de Ordenamento I — Qualificação Funcional e Operativa do
Solo, em solo rural, na categoria de espaço florestal, subcategoria de espaço florestal de produção,
identificada na alínea b), subalínea i) do artigo 10.º do Regulamento do PDM (ver Desenho 3, Anexo 2).
Os espaços florestais são objeto do Capítulo III do Regulamento do PDM (artigos 41.º a 47.º).
O artigo 43.º estabelece a seguinte disposição relativamente às atividades complementares ou
compatíveis:
Artigo 43.º
Usos
1 — (...)
2 — (...)
3 — Admitem-se nestes espaços as atividades complementares ou compatíveis com a
exploração dos recursos presentes, bem como outras atividades, desde que não comprometam
o potencial produtivo ou a função de proteção dos solos e da rede hidrográfica que o
revestimento vegetal assegura, designadamente:
a) Armazenamento, comercialização e transformação dos produtos da exploração;
b) Unidades de valorização ambiental e energética ou produção energia;
c) As atividades a que se referem os artigos 35.º a 37.º e as atividades de recreio, lazer,
desporto e cultura;
A utilização pretendida enquadra-se na alínea b) no n.º 3 do artigo 43.º do Regulamento do PDM.
A edificabilidade em solo rural é objeto do Capítulo IV do Regulamento do PDM, constituído por um único
artigo (53.º). As instalações de atividades complementares às explorações florestais têm os seguintes
parâmetros de edificabilidade:

3.3.2

-

Índice de utilização máxima = 0,20

-

N.º de pisos acima do solo = 2

-

Altura máxima da fachada = 7 m, podendo ser excedida por razões de exigência de ordem
técnica das instalações.

Servidões e restrições de utilidade pública

Não impedem quaisquer servidões ou restrições de utilidade pública sobre a área do projeto. Em
particular, não se localiza em áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional (REN), cuja carta para o
município de Vila Nova de Famalicão foi aprovada pela Portaria n.º 298/2015, de 21 de setembro (ver
Desenho 2, Anexo 2).
Também não se localiza em solos integrados na Reserva Agrícola Nacional (RAN), conforme Carta de
Condicionantes do PDM de Vila Nova de Famalicão (ver Desenho 4, Anexo 2).
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Não se identificaram quaisquer outras condicionantes ao projeto.

3.4

Descrição geral do processo

O Projeto em apreciação respeita à criação de uma central termoelétrica utilizando como combustível
biomassa florestal.
Trata-se de uma instalação baseada num ciclo termodinâmico de vapor de Rankine para produção
elétrica constituída essencialmente por uma caldeira de vapor de grelha móvel, que utilizará como
combustível biomassa florestal, e um grupo turbogerador de vapor a condensação.
A biomassa será transportada em veículos pesados com capacidade de transporte de 25 ton/veículo e
será recebida num parque de biomassa sendo aí processada para poder ser armazenada de forma
pronta para ser automaticamente introduzida na caldeira. A queima da biomassa, previamente
processada, ocorrerá na fornalha da caldeira onde, a água que é introduzida na caldeira, se transforma
em vapor (a uma pressão de 43 bar e a 450ºC). Este vapor será depois expandido numa turbina a vapor
até à sua condensação novamente em água que retornando à caldeira.
A energia elétrica é produzida através do gerador/alternador ligado por uma caixa redutora ao eixo
rotativo da turbina de vapor.
O sistema de arrefecimento será assegurado com recurso a aerocondensadores, permitindo reduzir
significativamente as necessidades de consumo de água para refrigeração.
Os gases de combustão depois de saírem da caldeira, são objeto de tratamento de forma a serem
lançados na atmosfera dentro dos limites legais das emissões gasosas de sistemas de combustão
industrial.
Na Figura 3.4.1 apresenta-se o diagrama genérico do processo que será preconizado.

Figura 3.4.1 – Diagrama geral do processo

De acordo com os elementos fornecidos pelo proponente, a Central em estudo é composta pelos
seguintes elementos principais:
a) Parque de Biomassa – Nesta zona é efetuada a receção da biomassa que irá ser usada como
combustível. Após a receção o material é encaminhado para a instalação de trituração e
crivagem composta por um sistema de trituração, um sistema de crivagem, um sistema
separador de metais, silos de armazenamento e mecanismos de transporte automático entre
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trituração, armazenamento e tanque de alimentação de caldeira. O produto triturado e crivado
será composto por material particulado com as dimensões 60 x 25 x 10 mm, adequadas ao
funcionamento da caldeira, e será armazenado numa nave composta por 5 silos com uma
capacidade total de 5 dias de consumo.
b) Caldeira – O combustível é queimado na caldeira, utilizando-se a energia térmica obtida para
aquecer água e obter vapor sobreaquecido (43 bar, a 450ºC). A caldeira a instalar será do tipo
aquotubular, STANDARD BIOMASS. Os gases de combustão atravessam a caldeira cedendo a
sua energia em diferentes passos: paredes de água, dois sobreaquecedores, um evaporador,
um pré-aquecedor de condensados e um economizador.
c) Turbina de Vapor – O vapor a alta pressão e sobreaquecido é expandido numa turbina, na qual
se transforma a energia térmica que transporta o vapor em energia mecânica, dando lugar a um
movimento giratório do rotor da turbina, que por sua vez acionará o alternador gerador de
energia elétrica. Trata-se de um turbogerador tipo GENERAL ELECTRIC, com capacidade de
produção elétrica máxima de 10,72 MWe.
d) Tratamento de gases – O gás de combustão flui depois de sair do economizador até ao sistema
de tratamento de gases composto por multiciclone e filtro de mangas. O funcionamento do
multiciclone baseia-se no princípio da força centrífuga para recolher pó granular seco, sendo
capaz de retirar da corrente gasosa a fração de partículas de maiores dimensões. Em seguida o
ar parcialmente depurado é filtrado num filtro de mangas com capacidade de remoção de
contaminantes de modo a garantir o cumprimento dos parâmetros de emissão impostos na
legislação específica.
e) Sistema de arrefecimento da água / sistema de aerocondensadores – Será instalado um
aerocondensador do tipo GEA, onde o vapor de escape da turbina é condensado num tubo de
calor refrigerado a ar. Este sistema encontra-se dimensionado para o caudal de saída da turbina
pressupondo a extração normal de vapor para o desgaseificador de 3,1 ton/h aproximadamente.
Para além dos componentes apresentados, o Projeto integra ainda um conjunto de equipamentos
auxiliares que interligam as funcionalidades dos componentes principais, nomeadamente bombas de
condensado, bombas de alimentação à caldeira, ventiladores do aerocondensador, central de tratamento
de águas, e um sistema elétrico de interligação à rede elétrica e de fornecimento aos equipamentos
consumidores da central.
Tendo por base o processo referido, os parâmetros gerais de funcionamento são os seguintes:
•

Consumo anual de biomassa de 85 531 ton/ano.

•

Poder calorífico inferior do combustível de 2 700 kcal/kg.

•

7 500 h/ano em termos de regime de funcionamento.

•

Potência elétrica média da turbina de 10 720 kWe.

•

Potência a ceder à rede de 9 300 kWe.
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3.5

Caraterísticas e descrição dos principais componentes/equipamentos

3.5.1

Instalação de preparação da biomassa

A biomassa é recebida em camiões e armazenada no parque de
biomassa. Posteriormente esta biomassa é preparada numa instalação
de trituração para adequar os tamanhos do produto recebido aos
requisitos da caldeira de 60 x 25 x 10 mm.
O sistema de trituração é composto por dois dispositivos de trituração
que consistem num rotor liso com capacidade de processar 15 ton/h de
material, cada. Neste sistema incluem-se ainda suporte e tremonha
coberta por três lados e aberta pelo lado de carga com uma altura de 2
m, bem como um compressor de ar para os acionamentos automáticos.
Uma vez triturada a biomassa, esta será conduzida a um sistema de
separação eletromagnético. Serão fornecidos dois equipamentos para
assegurar uma capacidade total de processamento de 30 ton/h.

Fotografia 3.5.1 – Exemplo de
equipamento de trituração

Inclui-se uma estrutura metálica para cada separador, assim como um
arrasto de cadeias com pás para transportar o material triturado até ao crivo de classificação de resíduos.
A biomassa triturada e liberta da presença de metais é encaminhada para o sistema de crivagem, onde é
efetuada a segregação em duas frações de granulometria distinta:
•

Fração < 50 mm;

•

Fração > 50 mm.

Tendo em conta que a dimensão de 50 mm corresponde ao tamanho máximo do produto preparado, apto
para ser consumido na caldeira, a fração de material de maior dimensão é de novo enviada através de
uma cinta transportadora para o respetivo redutor-triturador, de modo a alcançar as dimensões
desejáveis.
Para elevar para armazenamento o material triturado com dimensão < 50 mm, será instalado um arrasto
de cadeias com pás comum às duas linhas de trituração-crivagem.
O armazenamento da biomassa triturada é efetuada num silo de armazenamento composto por 5 boxes
ou compartimentos. O enchimento ou entrada da biomassa em cada box realiza-se através de uma
comporta ou resvaladouro motorizado situado na parte superior das mesmas. O sistema terá capacidade
de armazenamento global de material para 5 dias de laboração da central (cada box assegura
capacidade necessária para 1 dia).
O transporte entre os diferentes sistemas, nomeadamente a adução ao silo da caldeira, será realizado de
forma automática através de cintas transportadoras e arrasto de cadeias com pás. As operações são
totalmente automatizadas através de um sistema de controlo por PLC.
3.5.2

Caldeira de biomassa e equipamentos auxiliares

A caldeira constitui o equipamento destinado a produzir vapor em alta pressão e temperatura através da
queima de biomassa florestal, cuja função neste processo é geração de vapor superaquecido com alta
pressão para movimentação da turbina transformando a energia química (combustão) em energia
mecânica (rotação da turbina).
A caldeira a instalar é do tipo aquotubular, apresentando as características de projeto que se referem no
Quadro 3.5.1.
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Quadro 3.5.1 - Características de projeto da caldeira
Parâmetro

Valor de projeto

Consumo de biomassa

11 755 kg/h

PCI de projeto

3.010 kcal/kg

Produção de vapor em regime normal (*)

46,2 ton/h

Pressão de trabalho

43 bar (a)

Temperatura de vapor

450 ºC

Temperatura de água de alimentação

105 ºC

Temperatura de saída de gases

140 ºC

Rendimento

88,5 %

O conjunto caldeira e sistemas auxiliares é composto pelos sistemas principais que em seguida se
referem e que nos pontos seguintes se descrevem:
•

Sistema de alimentação de combustível.

•

Sistema de combustão.

•

Sistema de produção de vapor.

•

Sistema de tratamento e exaustão de gases.

•

Sistema de remoção de cinzas.

•

Componentes vários.

Na Figura 3.5.1 apresenta-se um diagrama esquemático do sistema de caldeira aquatubular.

Figura 3.5.1 – Diagrama esquemático do processo de geração de vapor
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3.5.2.1

Sistema de alimentação de combustível

O sistema de alimentação de biomassa à caldeira é composto por um silo recetor de combustível com
60 m3 de capacidade colocado antes do sistema de grelha. O controlo do enchimento do silo é efetuado
através de limitadores de nível que atuam sobre a cinta de alimentação de combustível ao silo.
A parte superior do silo está equipada com um dispositivo de válvula, que é empurrada para o interior do
silo durante a alimentação de combustível. Equipada com um mecanismo de balancé, a válvula retrocede
para a posição original de fecho, pelo efeito do contrapeso, quando a alimentação é interrompida.
Os distribuidores de biomassa para o interior da caldeira encontram-se instalados na parte inferior do silo
permitindo a introdução da biomassa na fornalha de forma homogénea sobre a superfície da grelha.
3.5.2.2

Sistema de combustão

O sistema de combustão inclui como elementos principais a grelha, o sistema de entrada de ar e o
queimador de ignição.
A grelha (Fotografia 3.5.2) é de tipo móvel oscilante, montada sobre um bastidor de perfis, assegurando a
auto-limpeza com descarga contínua de cinza. A grelha é composta por placas de grelha, mecanismo de
acionamento hidráulico que permite a deslocação alternada das filas de grelha e sistema de fluxo de ar
acima e abaixo da mesma.
O movimento das filas de peças de grelha móveis que se
deslocam sobre as fixas permite ir movendo a massa de
cinzas que caem sobre a grelha. A parte inferior do conjunto
auto-sustentado fica livre permitindo deste modo a decantação
de cinzas sobre as tremonhas conduzindo-as até ao cinzeiro
húmido.
Sob as grelhas estão dispostos termopares que medem de
modo contínuo a temperatura das peças de grelha garantindo
a proteção da mesma, uma vez que qualquer subida
excessiva de temperatura é detetada permitindo acionar de
imediato a alimentação de combustível, evitando a ocorrência
de danos.

Fotografia 3.5.2 – Vista lateral das grelhas
a instalar

As dimensões previstas da grelha são 10 m x 4,5 m, com inclinação de aproximadamente 15º.
A grelha a instalar deterá um sistema completo de entrada de ar superior e inferior, incluindo ventiladores,
motores, condutas e válvulas manuais. O sistema de ar primário (ar de combustão em grelha) e de ar
secundário (ar de combustão para eliminação de não queimados) está concebido para controlar os
seguintes parâmetros o fornecimento de ar primário a cada zona da grelha, e de ar secundário por cada
bico.
Os ventiladores terão potência adequada para proporcionar quantidades de ar suficientes para assegurar
as necessárias condições de funcionamento e serão equipados com atenuadores de ruído para cumprir a
regulamentação em vigor.
Conjuntamente com o sistema de combustão será instalado um queimador monobloco, a gasóleo, de
potência máxima 15 MW, para arranque e/ou eventual apoio de carga nos restantes casos. Associado a
este componente inclui-se o sistema de armazenamento e trasfega de gasóleo.
3.5.2.3

Sistema de produção de vapor

A água de alimentação entra no pré-aquecedor de condensados em fluxo cruzado e em contracorrente
com os gases, sendo dirigida para o coletor inferior dos feixes do economizador. Continua o circuito pelo
coletor de saída do economizador dirigindo-se ao caldeirão de vapor através de uma tubagem que
assegura a distribuição uniforme da água até à zona dos tubos de descarga, favorecendo a circulação
natural da caldeira. O caldeirão de vapor terá um diâmetro de 1,3 m e um comprimento de 8,250 m.
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A água da caldeira desce desde o caldeirão de vapor através dos tubos descendentes frios sendo
distribuída através de tubagens de ligação simples aos sistemas individuais de evaporação (paredes da
caldeira). Todas as paredes da caldeira são paredes de tubos membranados com asas longitudinais
soldadas estanques ao gás, com superfície total de 800 m2. A mistura de água e vapor corre desde os
colectores da parede superior através de tubos de teto simples (risers) até ao caldeirão separador de
fases.
O vapor saturado sai a baixa velocidade pelo ponto mais alto do caldeirão e passa pelo sobreaquecedor,
gerando o vapor sobreaquecido que passará para a turbina.
3.5.2.4

Sistema de tratamento e exaustão de gases

Os gases resultantes da combustão da biomassa, depois de passarem pelo economizador são
encaminhados para o sistema de tratamento de gases composto por um multiciclone (Figura 3.5.2)
seguido de um filtro de mangas (Figura 3.5.3), antes da sua exaustão pela chaminé.
Os principais parâmetros operacionais associados ao sistema de tratamento de gases são os seguintes:
•

Caudal de gases a tratar - 148 150 m3/h.

•

Temperatura dos gases - 140 ºC.

•

Máxima emissão de CO - 500 mg/Nm3.

•

Máxima emissão de NOX - 300 mg/Nm3.

•

Máxima emissão de partículas - 50 mg/Nm3.

O sistema de tratamento inicia-se com a passagem dos gases por
um multiciclone composto por 36 tubos que permite reter as
partículas maiores que possam estar incandescentes e assim
danificar o material do filtro de mangas.

Figura 3.5.2 – Diagrama
representativo de um multiciclone

O funcionamento do multiciclone baseia-se no princípio da força
centrífuga para a recolha de partículas a partir de uma corrente gasosa. A entrada dos gases realiza-se
de forma frontal numa câmara vazia que reparte o fluxo uniformemente pelos diversos tubos. Os gases
entram tangencialmente nos tubos adquirindo um movimento
circular o qual não é acompanhado pelas partículas de maiores
dimensões que são retiradas da corrente gasosa por efeito
centrífugo da corrente de gases, sendo recolhidas em duas
tremonhas inferiores de onde são extraídas através de válvulas
alveolares e conduzidas através de parafusos sem-fim até ao silo
de cinzas secas com 80 m3 de capacidade.
Após tratamento no multiciclone, a corrente de gases é
encaminhada para um sistema de filtro de mangas, composto por
seis unidades onde é submetido a tratamento de maior eficiência.
Figura 3.5.3 – Diagrama
Estes equipamentos funcionando em depressão apresentam uma
representativo
de um multiciclone
superfície útil de filtragem de 2 890 m2, distribuídos por 2 016
mangas. Também aqui se assegura o tratamento de um caudal de
gases de combustão de 148 150 m3/h e temperatura da ordem dos 140 ºC, sendo a velocidade de
filtragem de 1,53 m/seg.
À saída do sistema de tratamento de gases é garantido um valor máximo de emissão de material
particulado de 50 mg/Nm3. As cinzas volantes recolhidas são encaminhadas para o silo de cinzas secas.
Após tratamento, os gases de exaustão depurados são então encaminhados para uma chaminé com
35 m de altura e um diâmetro de 1 500 mm equipada com toma de gases para permitir a monitorização
pontual da qualidade dos efluentes gasosos emitidos para a atmosfera.
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Adicionalmente será instalado um equipamento para monitorização em contínuo de emissões de CO e
partículas para a atmosfera, bem como do teor de O2 presente na corrente gasosa.
3.5.2.5

Sistema de remoção de cinzas

A extração de cinzas da fornalha, do
sobreaquecedor, das passagens intermédias da
caldeira e do economizador, realiza-se através de
um cinzeiro húmido (Figura 3.5.4).
O cinzeiro húmido é formado por uma caixa
horizontal de chapa com um extremo inclinado para
cima para a descarga de cinzas. Esta caixa é
dividida em duas partes, uma superior, que contém
a água por onde se extraem as cinzas e uma
inferior por onde a cadeia com as pás retorna para
efetuar nova recolha de material.
3.5.2.6

Figura 3.5.4 – Diagrama representativo de um
multiciclone

Outros componentes

Para manter a limpeza das superfícies de troca de calor assegurando a boa transmissão de calor através
delas, serão instalados de sopradores de fuligem situados nas zonas do sobreaquecedor - oito
unidades de tipo retráctil - e do economizador - oito unidades de tipo rotativo.
A caldeira terá também acoplada um desgaseificador térmico com capacidade para disponibilizar um
caudal de água desgaseificada de 46 613 kg/h, a 105 ºC, que vai sendo armazenada num tanque
cilíndrico com 20 m3 de capacidade.
Para além dos componentes já referidos, a caldeira disporá também dos seguintes elementos auxiliares:
•

Bombas de água de alimentação com os correspondentes motores de acionamento, tubagens
de interligação e válvulas associadas.

•

Ventilador de re-circulação de gases de combustão limpos.

•

Refrigerador.

•

Doseador de fosfatos.

•

Equipamento de injecção de ureia.

•

Sistema de purga contínua.

•

Depósito de cinzas.

•

Tubagens, condutas, válvulas, silenciadores de vapor, portas de acesso, etc.

•

Sistema de controlo dos diversos elementos da caldeira.

3.5.3

Turbogerador

A energia térmica contida no vapor sobreaquecido gerado na caldeira é encaminhado para um
turbogerador fazendo mover uma turbina que por sua vez aciona o alternador gerador de energia elétrica.
O grupo turbogerador a instalar será do tipo GENERAL ELECTRIC (gerador sem escovas, sincrónico e
com refrigeração por ar), tendo as características de projeto referidas no Quadro 3.5.2.

EIA da Central de Biomassa de 10 MW, em Corga de Fradelos – Vol. II – Relatório

Página 23 de 161

Quadro 3.5.2 - Caraterísticas de projeto do grupo turbogerador
Parâmetro
Pressão de entrada de vapor
Temperatura de entrada do vapor

Valor de projeto
42 bar (a)
447 °C

Caudal nominal de vapor

44 775 kg/h

Contra-pressão de escape

0,1 bar (a)

Velocidade

1.500 rpm

Tensão

11 kV

Temperatura no condensador
Potência elétrica máxima

46,2 ºC
10.720 kWe

A turbina a instalar estará dotada de isolamento acústico e sistema de drenagem e terá ligado um sistema
de controlo e instrumentação que incluirá:
•

Sistema de controlo e proteção da turbina e alternador.

•

Sistema de proteção por sobrevelocidade, vibrações, vácuo reduzido em escape e por falha no
sistema de óleo de lubrificação.

•

Instrumentação de campo (termómetros, sensores de pressão, posição, nível, velocidade e
caudal, e atuadores).

•

Cablagem.

3.5.4

Aerocondensador

No aerocondensador o vapor de escape da turbina é condensado num tubo de calor utilizando apenas o
ar como meio refrigerante. O aerocondensador é do tipo GEA e está dimensionado para o caudal de
saída da turbina (44 775 kg/h) deduzida a extração normal de vapor para o desgaseificador de 3,7 ton/h
aproximadamente.
As características de projeto associadas ao aerocondensador são as que se referem no Quadro 3.5.3.
Quadro 3.5.3 - Caraterísticas de projeto do aerocondensador
Parâmetro
Caudal de vapor
Vácuo no condensador
Temperatura ambiente de desenho
Superfície de intercâmbio

3.5.5

Valor de projeto
41 ton/h
0,08 bar(a)
25 ºC
62 000 m2

Redes de água e vapor

A integração entre o sistema formado pela caldeira de biomassa e o turbogerador realiza-se através de
duas redes de fluidos – a rede de vapor e a rede de água de alimentação.
3.5.5.1

Rede de vapor

A rede de vapor divide-se em três componentes principais:
•

Rede de vapor de produção – corresponde ao sistema que permite encaminhar o vapor até à
entrada da turbina iniciando-se o ciclo de transformação de energia térmica em energia elétrica.
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•

Rede de by-pass à turbina - antes da entrada da turbina, será instalada uma rede de by-pass
que permitirá conduzir o vapor diretamente para o aerocondensador, em condições idênticas às
de descarga da turbina, em caso de disparo desta última. Este by-pass encontra-se
dimensionado para 40% do caudal da turbina.

•

Rede auxiliar – Destina-se a suprir as necessidades de auxiliares de vapor, principalmente no
que concerne ao desgaseificador, provindo essencialmente da extração da turbina.

3.5.5.2

Rede de água de alimentação

O caudal de água condensada no condensador será bombeado de novo para a caldeira através do
desgaseificador térmico. Devido às perdas por purgas, fugas, etc, este caudal deverá ser completado por
água de reposição para manter os níveis de produção da caldeira.
No total a instalação foi projetada para ser capaz de produzir até um total de 10 m3/h de água tratada, de
forma a poder cobrir, por armazenamento, as paragens necessárias para realizar as limpezas de filtros
membranas.
A água necessária ao funcionamento da instalação provirá de origem própria (furo) a que se associa a
instalação de uma central de tratamento de água que incluirá um sistema de filtração, osmose inversa e
electrodesionização de modo a que sejam cumpridos os requisitos de qualidade necessários ao
adequado funcionamento dos diversos equipamentos do processo produtivo.

3.6

Instalação elétrica

Para a interligação elétrica da Central à rede, será construído um parque exterior de 60 kV.
O gerador da turbina, de tensão nominal 11 kV, será ligado à rede de 60 kV através de um transformador
elevador de potência trifásico, com relação de transformação 11/60 kV e potência 10 MVA, tendo lugar
por meio de um único interruptor automático situado do lado do transformador em 60 kV.
Este transformador será para conexão do alternador da turbina com a rede de 60 kV e terá as
características principais apresentadas no Quadro 3.6.1
Quadro 3.6.1 - Caraterísticas de projeto do transformador elevador
Parâmetro
Potência nominal
Relação de transformação

Valor de projeto
10 MVA
11.000 / 60.000 V

Regulação

±2,5 ±5 ±7,5 ±10%

Frequência

50Hz

Grupo de Ligação

Dyn 11

Temperatura máxima ambiente

40 ºC

Aquecimento médio bobinagens

65 ºC

Aquecimento médio da camada superficial de óleo

6 ºC

Está prevista a alimentação em baixa tensão aos serviços auxiliares da instalação a partir de um
transformador de potência trifásico com as características referidas no Quadro 3.6.2.
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Quadro 3.6.2 - Caraterísticas de projeto do transformador redutor
Parâmetro
Potência nominal
Relação de transformação

Valor de projeto
2.000 kVA
11.000 / 400 V

Regulação

±2,5 ±5 ±7,5 ±10 %

Frequência

50 Hz

Grupo de Ligação

Dyn 11

Temperatura máxima ambiente

40 ºC

Aquecimento médio bobinagens

65 ºC

Aquecimento médio da camada superficial de óleo

60 ºC

A central de produção terá, para o gerador, um seletor de sincronismo manual-automático, assim como
um relé de sincronismo, podendo a manobra de sincronização realizar-se nos seguintes pontos:
•

No interruptor automático de proteção do gerador (DYG1). A manobra será realizada neste ponto
nos arranques do gerador com presença de tensão em barras de 60 kV.

•

No interruptor principal da rede, quando depois de um período de trabalho em ilha e uma vez
restabelecida a tensão em rede, se procede à ressincronização do gerador da turbina com a
rede.

Para realizar a sincronização, serão necessários três transformadores de tensão antes do interruptor do
gerador (DYG1) e outros três depois do mesmo. Para sincronizar com a rede, serão utilizados os
transformadores de tensão situados a montante e a jusante do DYR.
A fim de evitar acoplamentos fora de sincronismo, por manobras incorretas sobre os interruptores, será
previsto um sistema adequado de encravamentos entre os mesmos.

3.7

Edifícios

A Central de Biomassa é composta por dois edifícios distintos.
O Edifício 1 é composto por uma grande nave de duas águas e integra as zonas de receção,
armazenagem, manuseamento e movimentação da biomassa até à caldeira e esta última.
O Edifício 2 consiste numa edificação de conjunto com alturas variáveis, onde se integram as seguintes
áreas distintas:
•

Sala do turbogerador e salas auxiliares de quadros elétricos.

•

Sala dos postos de transformação.

•

Sala geral de oficina e armazém de peças.

•

Sala de balneários/sanitários.

•

Corpo de salas sociais/administrativas

Os dois edifícios são interligados entre si por uma estrutura elevada ao nível do 1º piso onde se
encontrará instalada a sala de controlo geral, com copa e sanitários de apoio.
O sistema construtivo do Edifício 1 é de construção tipo nave, composta por pórticos modulares de betão
pré-fabricados, apoiados em fundações também em betão armado. As paredes e cobertura serão
revestidos a chapa de aço termolacada simples.
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Os corpos do Edifício 2 serão, na sua maioria, compostos por pórticos de pilares e vigas em betão
armado, dando suporte a lajes e cobertura também em betão armado. As paredes exteriores das
fachadas serão compostas por blocos de betão lisos revestidos com pintura impermeabilizante.
No Quadro 3.7.1 apresenta-se o resumo das áreas afetas à instalação.
Quadro 3.7.1 – Áreas construídas e caraterísticas dos edifícios
Área de
construção (m2)

Área de
implantação (m2)

Volumetria (m3)

Cérceas (m)

N.º de pisos

Edifício 1

7455,36

7455,36

108102,72

14,50 (média)

1

Edifício 2

2324,22

1890,00

17173,10

14,70 (máximo)

2

Total

9779,58

9345,36

125275,82

14,70

Elementos

Áreas de impermeabilização
Instalação

10716,96

Arranjos exteriores

9922,44

Total

20639,40

3.8

Projetos associados ou complementares

Como projetos associados ou complementares referem-se, no essencial, a rede de águas residuais e
pluviais e a linha elétrica de ligação à rede.
3.8.1

Rede de águas residuais e pluviais

As águas residuais que serão produzidas apresentarão duas tipologias distintas, tendo em conta a sua
origem:
águas residuais de origem industrial, correspondentes a purgas de caldeira, turbina e resíduos de osmose
e águas residuais de origem doméstica.
As águas residuais de origem industrial apresentarão previsivelmente contaminação relacionada com um
elevado conteúdo de sais devido à concentração produzida nos diferentes ciclos de renovação da água
na caldeira, e pelo resíduo produzido nas membranas de osmose inversa.
Estes efluentes serão recolhidos e encaminhados para uma bacia de retenção. Tendo em conta que se
estima que o caudal gerado destes efluentes seja reduzido, este será sujeito a evaporação natural,
gerando apenas lamas que serão objeto de encaminhamento adequado.
Relativamente às águas pluviais (água da chuva recolhida nas ruas internas, edifícios da central e do
parque de armazenamento exterior de biomassa), será instalada uma rede de recolha separativa e
integrada na rede de águas pluviais privada que serve o complexo fabril existente.
Os efluentes domésticos produzidos na central, proveniente de escritórios, vestiários, etc, serão
recolhidas e encaminhadas para fossas sépticas estanques ou encaminhadas para a rede de
saneamento existente, caso seja viável.
3.8.2

Linha elétrica de ligação à rede

A linha elétrica a instalar assegurará a ligação entre a central e o respetivo ponto de entrega a ser
atribuído pela DGEG e que se prevê que seja a Subestação (SE) de Alvelos, no lugar de Paço, entre a
Autoestrada A11 e o rio Cávado.
Em linha reta a SE de Alvelos dista da central de biomassa cerca de 13,3 km, devendo a linha de ligação
ser aérea, a 15 kV.
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Do ponto de vista das caraterísticas e dimensionamento, prevê-se que o cabo de guarda seja do tipo
GUINEA ACSR 130 com proteção a sobrecargas de origem atmosférica.
O estabelecimento das condições mecânicas de trabalho dos cabos, na fase de projeto executivo deverá
ser compatível com os seguintes valores limites especificados:
•

A tração máxima não exceder os 9 kg/mm2 (inferior aos 40% da carga de rotura dos cabos).

•

Tração de EDS inferior a 22% da carga de rutura dos cabos.

Sob o ponto de vista elétrico, a seleção dos cabos a instalar na linha incide fundamentalmente na
adequação dos mesmos às particularidades da instalação assim como à capacidade de transporte de
energia (para os condutores) e no grau de suportabilidade às correntes de defeito, mantendo inalteráveis
as suas características principais. Nestas condições prevê-se a seleção de cabo ACSR 160
”PARTRIDGE”.
Em síntese os condutores que serão aplicados no troço de linha aérea deverão apresentar as
características apresentadas no Quadro 3.8.1.
Quadro 3.8.1 – Principais caraterísticas dos condutores da linha aérea de transporte
Parâmetro

Cabo Condutor

Cabo de Terra

Al - Aço 160 mm^2 (ACSR)

Al – Aço 130 mm^2 ACSR)

Secção Total (mm2)

157,2

127,24

Secção de Alumínio (mm2)

135,2

Tipo de Cabo

Secção de Aço (mm2)
Diâmetro (mm)

22
16,28

14,6

26 x 2,57 + 7 x 2

12 x 2,92 + 7 x 2,92

Resistência (Ω/km a 20 ºC)

0,2137

0,3594

Peso Linear (kg/m)

0,545

0,598

Carga de Rotura (kg)

5100

6700

Módulo de Elasticidade (daN/mm2)

7500

10450

Coeficiente de dilatação linear (1/ºC)

18,9 x 10-6

15,3 x 10-6

Composição (n.º de fios x mm Ф)

3.9

Descrição geral da fase de construção

3.9.1

Atividades previstas na fase de construção

Tendo em consideração o tipo de Projeto em avaliação, a fase de construção a que respeita o presente
EIA corresponde, no essencial, à fase de execução das redes internas de infraestruturas e ligação às
redes de infraestruturas existentes no complexo fabril, da plataforma industrial e dos diversos edifícios
afetos à central de biomassa, à instalação dos diversos equipamentos industriais necessários ao
funcionamento da unidade e à execução dos arranjos exteriores.
Tendo em conta que a central de biomassa a construir será implantada num local cujo terreno foi já objeto
de modelação para criação de uma plataforma de cota regularizada, a execução das estruturas previstas
integrará, tipicamente, as seguintes atividades:
•

Implantação do estaleiro de apoio à obra, dentro do perímetro da área reservada para a
instalação da central, nomeadamente na zona afeta ao parque de biomassa, compreendendo
instalações sociais, áreas de armazenamento e preparação de materiais, parque de
equipamentos e veículos, para além do armazenamento temporário de resíduos e materiais
sobrantes.
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•

Execução das infraestruturas incluindo execução da rede de abastecimento de água, das redes
de drenagem de águas residuais e pluviais, da rede eléctrica e da rede de telecomunicações,
com as inerentes operações de escavação de valas, colocação de tubagens e acessórios e
recobrimento.

•

Execução das fundações dos edifícios e construção dos mesmos (envolvendo alguma
escavação para execução de sapatas, betonagens, construção em alvenaria e em chapa
metálica, etc).

•

Execução de pintura final e acabamentos nos edifícios.

•

Instalação dos diversos equipamentos que compõem a unidade e execução das ligações às
redes de infraestruturas.

•

Execução dos arranjos exteriores incluindo arruamentos para circulação interna, parque de
estacionamento e zonas verdes.

•

Instalação de sinalização rodoviária.

3.9.2

Materiais e energia utilizados e produzidos

Para a execução das infraestruturas e edifícios previstos para a Unidade Industrial, serão utilizados
materiais comummente utilizados em obras de construção civil, nomeadamente, betão, ferro, manilhas e
blocos de betão pré-fabricados, tubagens em materiais diversos, tout-venant, betuminoso, sinalização
rodoviária, chapa metálica, tijolos, vidro, caixilharias, etc.
No que se refere à energia a utilizar na fase de construção, pode referir-se que os consumos energéticos
estão fundamentalmente relacionados com a utilização de eletricidade para iluminação e funcionamento
de equipamentos diversos e com o consumo de combustíveis nos veículos e maquinaria afeta à obra.
Será também consumida água potável nas instalações sociais e em atividades de lavagem que venham a
ser necessárias.
3.9.3
3.9.3.1

Resíduos e emissões previstos
Efluentes

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

Águas residuais domésticas do estaleiro, que deverão ser encaminhadas para sanitários
estanques ou para a rede de saneamento existente no complexo fabril;

•

Eventualmente, águas residuais resultantes da lavagem de equipamentos e máquinas (que
poderão, eventualmente, conter pequenas quantidades de óleos lubrificantes), que deverão
também ser encaminhadas para a rede de saneamento existente.

3.9.3.2

Resíduos

Os diversos resíduos que serão previsivelmente produzidos durante a fase de obra foram inventariados e
classificados de acordo com a Lista Europeia de Resíduos, LER, publicada pela Decisão 2014/955/UE,
da Comissão, de 18 de dezembro.
Neste sentido, e de acordo com a classificação referida, prevê-se a produção das seguintes classes de
resíduos:
•

Resíduos urbanos (RU) produzidos no estaleiro que serão previsivelmente depositados e
recolhidos de modo diferenciado, entre recicláveis, nomeadamente, papel e vidro (códigos LER
20 01 01 e 20 01 02, respetivamente) e restantes RU (código LER 20 03 01).

•

Resíduos de construção e demolição (RCD), nomeadamente betões, madeira, tubagens, pedra,
ferro, betuminosos, etc (códigos LER: 17 01 01, 17 02 01, 17 02 03, 17 05 04, 17 04 05, 17 03
02, etc.)
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•

Eventualmente, terras excedentes de escavação (código LER 17 05 04), resultantes de
escavações a efetuar para a execução das fundações dos edifícios. Neste caso a quantidade de
terras de escavação será reduzida.

•

Óleos, combustíveis e lubrificantes usados na manutenção/funcionamento da maquinaria e
equipamentos afetos à obra (Código LER 13 02 – óleos de motores, transmissões e lubrificação
usados).

3.9.3.3

Emissões gasosas

As emissões atmosféricas produzidas estarão associadas aos equipamentos e veículos envolvidos na
obra, isto é, gases de escape (CO2, CO, SO2, NOx , COV e hidrocarbonetos diversos). Os combustíveis
fósseis cuja utilização é previsível são a gasolina e o gasóleo.
Para além das emissões dos gases de escape dos veículos poderá ainda ocorrer a emissão difusa de
poeiras resultantes das operações de movimentação de terras e da circulação de veículos e máquinas
em superfícies não pavimentadas.
3.9.3.4

Emissões de ruído

É esperado um incremento dos níveis sonoros contínuos e pontuais na envolvente à zona de obra devido
a utilização de maquinaria pesada e tráfego de veículos para transporte de materiais e equipamentos de
e para a zona dos trabalhos.

3.10 Descrição geral da fase de exploração
3.10.1

Atividades previstas na fase de exploração

Durante a fase de exploração do Projeto prevê-se a realização de um conjunto de atividades que se
dividem essencialmente em três conjuntos distintos:
•

Transporte, receção, acondicionamento e preparação da biomassa florestal residual.

•

Atividades que se relacionam diretamente com o processo de funcionamento da instalação,
onde se inclui o processo de produção de vapor e energia,

•

Ações de manutenção e controlo do funcionamento das infraestruturas da central.

•

Ações de monitorização.

A biomassa é transportada em veículos pesados com capacidade de 25 ton/veículo e armazenada no
parque de biomassa. Posteriormente esta biomassa é triturada e crivada de forma a obter-se matériaprima com tamanho adequado à sua utilização na caldeira.
Uma vez preparada a biomassa é introduzida na fornalha da caldeira dando-se início ao processo
propriamente dito de produção de vapor e posterior transformação em energia elétrica.
A energia elétrica produzida é entregue na rede nacional de transporte por via da Subestação (SE) de
Alvelos.
Os gases de combustão da biomassa antes de serem emitidos para a atmosfera a partir da chaminé da
central serão submetidos a tratamento no sistema de depuração de gases que será instalado.
Os diversos equipamentos da central serão alvo de um plano de manutenção e controlo o qual permitirá
estabelecer um conjunto de ações preventivas e corretivas (correções, substituição de materiais,
revisões, etc.) de modo a assegurar um adequado e otimizado funcionamento do processo.
Todo o sistema será alvo de monitorização através da central de controlo que permite em cada momento
efetuar o seguimento do processo e atuar sempre que necessário. De igual forma serão ainda
preconizadas ações de monitorização pontuais, nomeadamente no que respeita à emissão de gases de
exaustão para a atmosfera.
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3.10.2

Materiais e energia utilizados e produzidos

A matéria-prima utilizada na instalação será, maioritariamente, biomassa florestal residual, sendo o
consumo estimado em 11 755 kg/h, num total anual de 85 531 ton/ano. Esta biomassa tem um poder
calorífico, considerando uma humidade média de 35%, de 2700 kcal/kg, contendo até 5% de inertes. A
biomassa será predominantemente de origem florestal, proveniente de ações de limpeza ou de cortes ou
desbastes de povoamentos florestais, podendo ter também origem em resíduos das indústrias de
transformação da madeira ou da cortiça, de limpeza de jardins ou em madeiras em fim de utilização.
O processamento da biomassa na central permitirá produzir energia elétrica, garantindo uma potência
média disponível de 10 720 kWe, e capacidade de cedência à rede de 9 300 kWe, estimando-se para
autoconsumo cerca de 15% da energia produzida.
Para o funcionamento do sistema será necessário dispor de água tratada em quantidade suficiente para
assegurar a operação (reposição nos circuitos e limpeza de equipamentos).
A instalação encontra-se projetada para ser capaz de produzir até um total de 10 m3/h de água tratada,
que terá como origem captação própria.
No que respeita a água potável necessária para abastecimento doméstico das zonas de serviço e
administrativas, tendo em conta uma capitação de 50 l / funcionário . dia, o consumo anual estimado será
de 310 m3/ano, com origem na rede de água potável já existente no complexo fabril.
Adicionalmente será consumido também óleo de lubrificação do gerador e gasóleo para situações de
arranque do processo. Contudo não foi possível apurar nesta fase as quantidades que serão consumidas.
3.10.3

Resíduos e emissões previstos

3.10.3.1 Efluentes
A fase de exploração envolverá a produção dos seguintes tipos de águas residuais:
águas residuais domésticas produzidas nas áreas administrativa e oficinal associada às casa de banho,
cantinas e balneários para o pessoal que trabalhará na unidade, estimando-se em 248 m3/ano, admitindo
um coeficiente de afluência à rede de 0,80, face ao consumo doméstico.
águas residuais de “processo” que resultam de purgas da caldeira, turbina e resíduos de osmose. A
produção destes efluentes não se encontra quantificada, estimando-se contudo que as quantidades
produzidas sejam reduzidas.
3.10.3.2 Resíduos
A exploração da Central gera diversos tipos de resíduos que se podem genericamente dividir nas
seguintes tipologias:
•

Resíduos urbanos, em quantidade pouco relevante;

•

Peças metálicas ou inertes (pedras) contidas na biomassa descarregada e separadas no parque
de biomassa;

•

Cinzas da combustão da biomassa, estimadas em cerca de 10% do consumo de biomassa, ou
seja cerca de 8 553 ton/ano e cinzas volantes recolhidas no sistema de depuração de gases;

•

Óleos e lubrificantes usados;

•

Peças, embalagens e outros materiais provenientes de operações de reparação ou manutenção.

No Quadro 3.10.1 apresenta-se uma síntese dos resíduos que serão produzidos, classificados de acordo
com a Lista Europeia de Resíduos, LER, publicada pela Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de
dezembro e que serão alvo de gestão adequada.
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Quadro 3.10.1 – Síntese das classes de resíduos produzidos na fase de exploração
Código LER

Designação

10 01 01

Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras (excluindo as poeiras de caldeiras
abrangidas em 10 01 04)

10 01 03

Cinzas volantes da combustão de turfa ou de madeira não tratada

10 01 21

Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 10 01 20

13 01 *

Óleos hidráulicos usados

13 02 *

Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados

13 07 01*

Fuelóleo e gasóleo

15 01 01

Embalagens de papel e cartão

15 01 02

Embalagens de plástico

15 01 03

Embalagens de madeira

15 01 04

Embalagens de metal

15 01 05

Embalagens compósitas

15 01 06

Misturas de embalagens

20 01 01

Papel e cartão

20 01 34

Pilhas e acumuladores, não abrangidos em 20 01 33

20 01 08

Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas

20 02 01

Resíduos biodegradáveis

3.10.3.3 Emissões gasosas
A combustão de biomassa na unidade em estudo dará origem à emissão de gases de exaustão que
serão libertados para a atmosfera a partir de uma chaminé, após serem submetidos a um processo de
depuração de gases.
De acordo com os elementos constantes da memória descritiva do Projeto, o caudal de gases a tratar
será de 148 150 m3/h a uma temperatura de 140 ºC, correspondendo a um caudal a PTN de
97 930 Nm3/h.
Nestas condições, tomando como referência os seguintes valores de emissão garantidos pelos
equipamentos:
•

Máxima emissão de CO - 500 mg/Nm3.

•

Máxima emissão de NOX - 300 mg/Nm3.

•

Máxima emissão de partículas - 50 mg/Nm3.

As emissões anuais esperadas, considerando como regime de funcionamento 7 500 h/ano, serão da
ordem dos seguintes valores:
•

Máxima emissão de CO – 367 ton /ano.

•

Máxima emissão de NOX - 220 ton/ano.

•

Máxima emissão de partículas - 37 ton/ano.

Para além das emissões resultantes da combustão de biomassa, são também esperadas emissões
resultantes da movimentação de veículos pesados para o seu transporte até à central.
Tendo em atenção o consumo anual de biomassa, que atinge as 85 531 ton/ano, prevê-se um volume
anual de movimento de veículos pesados de 3422 veículos/ano, a que correspondem 6844 movimentos.
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Tomando como referência os seguintes pressupostos:
•

Distância de 10 km a percorrer na EN206, entre o nó da A7 e o local de implantação do Projeto.

•

Velocidade de circulação dos veículos pesados de 50 km/h,

•

Tecnologia associada aos veículos pesados enquadrada na categoria Euro 3 (resultante da
aplicação da Diretiva 98/69/EC), valida para veículos a partir de janeiro de 2000, tendo-se ainda
tomado a média dos factores de emissão para as classes de veículos entre 20 e 32 toneladas.

•

Fatores de emissão sugeridos no EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook (2007)
publicado pela Agência Europeia do Ambiente, aplicados a fontes móveis.

Os fatores de emissão e emissões anuais previstas para o transporte de biomassa, para os poluentes
NOX e PM-10 são os que se apresentam no Quadro 3.10.2.
Quadro 3.10.2 - Fatores de emissão e emissões atmosféricas estimadas para o tráfego de veículos
Parâmetros

Poluentes
NOX

PM-10

Fatores de emissão (g/veic.*km)

8,14

0,17

Emissões de tráfego de veíc. pesados (ton/ano)

0,55

0,01

3.10.3.4 Ruído
Durante a fase de exploração são esperadas emissões de ruído tendo em conta duas origens: o
funcionamento da Central, incluindo o parque de biomassa, e o tráfego rodoviário.
A Central terá, na globalidade, uma potência sonora de 85 dB(A), sendo o ruído dos restantes
equipamentos, incluindo da operação do parque de biomassa, inferior ao da Central.
O tráfego de veículos pesados previsto (22 veículos pesados/dia) não constituirá uma fonte de ruído
relevante.

3.11 Fase de desativação do Projeto
Embora não esteja prevista nesta fase a desativação do Projeto, caso esta venha a ocorrer envolverá
ações de demolição e desmantelamento das infraestruturas construídas.
A desativação originará um conjunto de resíduos de construção e demolição, na sua maioria constituída
por elementos metálicos suscetíveis de reciclagem. Alguns dos resíduos, contaminados com óleos, serão
qualificados como perigosos devendo ser alvo de encaminhamento para valorização ou deposição
adequada.
Nesta fase também haverá registo de emissões atmosféricas relacionadas com os equipamentos e
veículos, bem como produção de ruído e de águas residuais domésticas.

3.12 Emprego e investimento
Relativamente à mão-de-obra envolvida na fase de exploração do Projeto, estima-se que com a
exploração da instalação venham a ser criados 17 novos postos de trabalho.
Adicionalmente serão ainda criados postos de trabalho indireto associados a atividades diversas
relacionadas com o funcionamento da Central, não sendo contudo possível, nesta fase, estimar esse
incremento.
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3.13 Programação temporal
A fase de construção do projeto tem uma duração estimada em 18 meses.
A licença de exploração tem um prazo de 25 anos.
Antes do termo desse prazo será decidida a desativação do projeto ou o pedido de nova licença.

3.14 Alternativas consideradas
Não foram consideradas alternativas de localização, porque esta é a que permite sinergias com a central
em licenciamento pela Probiomass – Biomassa, Lda., bem como com a unidade industrial existente Tec
Pellets – Produção e Comercialização de Pellets, Lda., localizada num terreno contíguo, já no município
de Póvoa do Varzim. Ambas as unidades referidas são apoiadas pela Transfradelos – Transportes de
Carga, Lda., que detém uma grande frota de viaturas, e que também se localiza num terreno contíguo, no
município de Póvoa do Varzim.
De igual forma não foram considerados outros tipos de alternativas, tendo em conta que o Projeto em
estudo foi desenvolvido em fase de Projeto para Licenciamento.
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4. CENÁRIO BASE
4.1

Introdução

Conforme se referiu na secção 1.5, a caracterização do ambiente potencialmente afetado pelo projeto em
análise e a sua evolução previsível constituem uma das atividades essenciais na elaboração de um EIA.
A recente Diretiva 2014/52/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 que altera a
Diretiva 2011/92/UE (Diretiva AIA), introduz a designação de “cenário de base” como “provável
evolução do estado atual do ambiente no caso de o projeto não ser executado” (considerando 31 do
preâmbulo). Esta nomenclatura substitui a expressão “situação de referência”, que não é utilizada noutras
línguas e que se presta a confusões de interpretação.
A caracterização do “cenário de base” deve ser focalizada nos fatores ambientais suscetíveis de serem
afetados pelo projeto e desenvolvida de modo a assegurar informação necessária e suficiente para a
avaliação de impactes (incluindo os impactes residuais). Deve também ser proporcional à importância
dos potenciais impactes identificados.
Tal como já referido na secção 1.6, o presente capítulo estrutura-se nas seguintes secções:
−

Clima (secção 4.2);

−

Geologia, geomorfologia e recursos minerais (secção 4.3);

−

Recursos hídricos subterrâneos (secção 4.4);

−

Recursos hídricos superficiais (secção 4.5);

−

Qualidade do ar (secção 4.6);

−

Ambiente sonoro (secção 4.7);

−

Resíduos (secção 4.8);

−

Sistemas ecológicos (secção 4.9);

−

Solo e uso do solo (secção 4.10);

−

Património cultural (secção 4.11);

−

Socioeconomia (secção 4.12);

−

Paisagem (secção 4.13).

Esta divisão corresponde aos fatores enunciados no módulo X.i do anexo I da Portaria n.º 399/2015, de 5
de novembro, aos quais se acrescentaram os fatores Clima e Resíduos.

4.2
4.2.1

Clima
Considerações iniciais

A análise do clima da região em que o Projeto se insere tem por objetivo proceder à caracterização geral
dos principais meteoros que descrevem este descritor e estabelecer um quadro de referência para a
análise dos aspetos relacionados essencialmente com a qualidade do ar, uma vez que os fenómenos de
dispersão de poluentes na atmosfera são para além de outros fatores condicionados por um conjunto de
variáveis climáticas, nomeadamente pelo regime de ventos, temperatura do ar e estabilidade atmosférica.
Para além de condicionar os fenómenos dispersivos na atmosfera, o clima de uma determinada região
condiciona também, de algum modo, a tipologia de ocupação do solo, constituindo um fator de maior ou
menor conforto para as populações aí presentes.
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A caracterização do clima de uma determinada região envolve o conhecimento do registo histórico
alargado dos valores associados aos principais meteoros e, se possível, a sua distribuição espacial, de
modo a permitir estabelecer as variações típicas desses parâmetros bem como as relações entre os
mesmos. Neste sentido, o conhecimento dos valores de temperatura, precipitação, regime de ventos,
humidade, evaporação, etc., quer em termos temporais, quer em termos espaciais, é determinante para
avaliar o tipo de clima e conhecer as capacidades de dispersão da atmosfera de um determinado local.
Assim, para caracterizar climaticamente a região em estudo, recorreu-se à análise da informação
meteorológica e climática mais recente disponível correspondente às Normais Climatológicas para a
estação de Porto/Pedras Rubras (Lat:41°14'N; Long:08°41'W; Alt:70 m ), por ser a que mais se aproxima
da área de estudo, correspondentes ao período de 1971-2000.
Para além da informação atrás referida, foi ainda selecionado um ano de dados meteorológicos (ano de
2009) da estação meteorológica de Parada, sob a responsabilidade do INAG, de modo a caracterizar o
regime de ventos e as condições de estabilidade atmosférica e altura de camada de mistura atmosférica,
de forma a possibilitar a aplicação dos modelos de dispersão, à escala local.
4.2.2

Análise dos principais meteoros

Na área de representatividade da estação meteorológica selecionada a temperatura média do ar é de
14,4 ºC variando entre os 5,4 ºC (média da temperatura mínima) em janeiro e os 24,2 ºC (média da
temperatura máxima) em agosto. No que respeita a temperaturas extremas regista-se o valor mínimo de
-3,8 ºC em janeiro e o valor máximo de 38,3 ºC em junho.
A pluviosidade anual média atinge valores de 1 147,1 mm. O mês com maior precipitação é o mês de
dezembro (181,4 mm) e o mês com menor precipitação é o mês de julho (16,5 mm), registando-se no ano
106 dias com precipitação.
A análise do gráfico termo-pluviométrico (Figura 4.2.1) evidencia a presença de um clima temperado
mediterrâneo húmido com um período seco de apenas 1 mês no qual se registam valores médios de
precipitação inferiores aos valores médios de temperatura.

Figura 4.2.1 – Gráfico termo-pluviométrico para a estação meteorológica de Porto/Pedras Rubras (1971-2000)

No que concerne à humidade relativa do ar, esta é elevada em resultado da proximidade à costa
atlântica, com os valores anuais a variar entre 79 e 85 %.
Esta região possui ventos predominantes do quadrante Este, seguindo-se o de Noroeste e Norte. Os
ventos do quadrante Sul são os que apresentam maior velocidade média, sendo esta da ordem de 20
km/h.
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Figura 4.2.2 – Rosa de ventos média anual para a estação meteorológica de Porto/Pedras Rubras (1971-2000)

4.2.3

Classificação climática

A classificação climática tem a vantagem de permitir interligar as diversas observações e registos de uma
estação.
As classificações climáticas mais comummente utilizadas em Portugal são as de Köppen e de
Thorntwaite, as quais foram utilizadas no presente estudo.
A classificação climática de Köppen é uma classificação quantitativa que se adapta à paisagem
geográfica e aos aspetos do revestimento vegetal da superfície do globo.
Esta classificação baseia-se nos valores médios da temperatura do ar e da quantidade de precipitação e
na correlação destes dois elementos pelos meses do ano. Nesta classificação considera-se que estes
dois fatores são dos mais importantes pois têm efeitos imediatos sobre a vida (animal e vegetal) e a sua
distribuição pela superfície terrestre. São, também, elementos bem definidos, facilmente mensuráveis,
existindo séries extensas de valores de confiança.
Assim, de acordo com esta classificação, o clima na área em estudo é mesotérmico com Verão seco (Cs)
e temperado (b), ou seja, trata-se de clima classificado do tipo Csb, pelas seguintes razões:
-

Cs, porque a precipitação do mês mais chuvoso do Inverno é superior ao triplo da precipitação do
mês mais seco do Verão;

-

b, porque a temperatura média do ar no mês mais quente é inferior a 22 °C, mas as temperaturas
médias do ar nos 4 meses mais quentes são superiores a 10 °C.

Quanto à classificação climática de Thornthwaite, esta tem por base a elaboração de um balanço
hidrológico de água no solo utilizando os valores de precipitação média ocorrida mensalmente (mm) e os
valores de evapotranspiração potencial (mm). A partir do balanço hídrico (Figura 4.2.4), podem calcularse os índices hídrico, de aridez e de humidade, os quais integram esta classificação climática.
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Figura 4.2.3 – Balanço hídrico para a estação meteorológica de Porto/Pedras Rubras (1971-2000)

De acordo com este método, a classificação climática para a zona em estudo, é B3 B'2 s a' - para uma
capacidade utilizável de água de 100 mm, tendo em conta que os resultados relativos ao balanço hídrico
de água no solo que em seguida se apresentam:
•

Evapotranspiração potencial (ETP) – 726 mm;

•

Índice hídrico (Ih) – 65,2%;

•

Índice de aridez (Ia) – 18,9%;

•

Eficácia térmica (Et) – 39,5%.

Assim, a região em estudo apresenta um clima do tipo 2º Mesotérmico, muito húmido com défice de água
moderado no Inverno e com eficácia térmica no Verão nula ou pequena.
4.2.4

Análise à escala local

Para a análise climática à escala local dos parâmetros com interesse para a dispersão de poluentes,
recorreu-se a uma série longa de dados meteorológicos (um ano de dados meteorológicos horários),
neste caso o ano de 2007, por se encontrar com dados validados e com série completa, medidos na
estação meteorológica de Parada (05F/02UG) da rede de monitorização do INAG (a mais próxima do
local do Projeto), localizada a cerca de 3,6 km a Sudoeste da área do Projeto.
Quanto ao regime de ventos, observa-se uma predominância dos sectores Este (E) e Sudeste (SE) e
ventos calmos com velocidades de vento inferiores a 5 km/h (Figura 4.2.5).
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Figura 4.2.4 – Rosa de ventos anual (2007) para a estação meteorológica de Parada -INAG

Para além dos parâmetros medidos na estação meteorológica referida, foram ainda considerados para
efeito das simulações outras características meteorológicas horárias – classe de estabilidade atmosférica
e altura da camada de mistura.
A caracterização da estabilidade atmosférica foi efetuada com base na classificação de Pasquill-Guifford
tal como se apresenta no Quadro 4.2.1.
Quadro 4.2.1 – Classificação de Pasquill-Guifford para a estabilidade atmosférica
DIA (Insolação)

NOITE

Velocidade do vento
a 10 m (m/s)

Forte

Moderada

Fraca

Nebulosidade > 4/8

Nebulosidade < 3/8

<2

A

A–B

B

---

---

2–3

A–B

B

C

E

F

3–5

B

B–C

C

D

E

5–6

C

C–D

D

D

D

>6

C

D

D

D

D

A – muito instável; B – Instável; C – Moderadamente instável; D – Neutra; E – Moderadamente estável; F – Estável.

O cálculo da classe de estabilidade ao longo do ano meteorológico considerado foi realizada tendo em
conta apenas a hora do dia e a velocidade do vento, uma vez que não foi possível entrar em
consideração com a insolação e nebulosidade por inexistência destes dados. Tendo em conta que as
velocidades do vento obtidas na zona em causa são, na maioria dos casos, baixas, as classes de
estabilidade predominantes são A e B durante as horas de sol e F durante a noite.
Para a determinação da altura da camada de mistura, não foi possível utilizar dados de radiossondagem
para determinar a altura das camadas de inversão térmica, nem se dispõe de informação meteorológica
determinada a duas alturas que permita determinar a velocidade tangencial e, assim, determinar a altura
da camada de mistura resultante de efeitos mecânicos. Assim, utilizaram-se valores que se podem
considerar típicos, de acordo com a hora do dia e a respetiva classe de estabilidade.
De acordo com as diversas condições atmosféricas observadas na estação meteorológica selecionada,
os parâmetros de estabilidade variam entre a classe de estabilidade A e altura de camada de mistura de
1 500 m até à classe de estabilidade F e altura de camada de mistura de 50 m.
4.2.5

Evolução na ausência do projeto

No que respeita ao descritor clima, no que se refere aos principais meteoros, não são esperadas
alterações em termos locais.
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4.3
4.3.1

Geologia, geomorfologia e recursos minerais
Metodologia

O presente estudo compreende, como ponto de partida, a caracterização da situação atual.
Na análise deste fator ambiental, numa fase inicial, foi feita a recolha da principal bibliografia e cartografia
referente à geologia regional, o que nos permitiu realizar o enquadramento do ponto de vista geológico,
assim como a análise de toda a informação fornecida pelo cliente e referente ao projeto.
No sentido de obter informações sobre a ocorrência de geossítios na envolvente da área em estudo
foram consultadas as bases de dados do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) e da
Associação Europeia para a Conservação do Património Geológico (ProGEO).
No sentido de obter informações sobre a existência de recursos minerais de interesse e/ou sobre a
existência de áreas concessionadas, foram consultadas as bases de dados do LNEG e da DGEG. No
caso dos recursos hidrogeológicos foi também consultado o Atlas do Ambiente.
O reconhecimento efetuado no campo contribuiu, essencialmente, para a identificação e caracterização
das fácies litológicas que afloram no local, assim como para a avaliação das características estruturais do
substrato xistento que ocorre na área afeta ao projeto. Para uma eficaz abordagem, o reconhecimento da
área, necessário para a avaliação deste fator ambiental, incidiu sobre o seu interior e sobre a sua
envolvente imediata.
Reunida toda a informação, foi possível proceder a uma previsão e avaliação dos impactes que se
poderão fazer sentir sobre este fator ambiental e, ainda, apontar medidas de minimização assim como um
plano de monitorização, se aplicável.
4.3.2

Caracterização geológica regional

A área referente ao local em estudo insere-se nos terrenos da Zona Centro Ibérica (ZCI), mais
propiamente no grupo do Douro – Beiras, que corresponde a uma das unidades mais importantes do
Maciço Hespérico (ver Anexo 3 – Desenho 2 – Carta Tectono-Estratigráfica).
4.3.3
4.3.3.1

Caracterização litológica, geomorfológica, estrutural, tectónica e neotectónica
Caracterização litológica

Esta área encontra-se cartografada à escala 1/50 000 na Folha 9-A (Póvoa de Varzim) (ver Anexo 3 –
Desenho 3 – Carta Geológica) estando inserida numa zona dominada por rochas xistentas e
grauvacoides, xistos amplitosos e ftanitos com Graptólitos intercalados e quartzitos.
As rochas desta formação, de idade Silúrica, ocupam uma grande faixa de orientação NW-SE, que faz
parte da mancha paleozoica que se estende deste Valongo até Viana do Castelo e que é delimitada por
vários tipos de intrusões graníticas.
Estes xistos apresentam componente argilosa de cor cinzenta, avermelhados ou arroxeados e
grauvaques de cores vivas. Observam-se ainda estreitas faixas de xistos grafitosos e de ftanitos
cinzentos intercalados nos xistos e grauvaques.
Tendo em conta a cartografia temática, a área afeta ao projeto insere-se nestas formações. Localmente
foi possível observar dois afloramentos deste tipo de litologia. Na região próxima ao local do projeto o
substrato encontra-se muito desmantelado ou mesmo disfarçado devido às alterações antrópicas a que já
foi sujeito.
Associado a linhas de água podem ocorrer aluviões recentes mas que, no entanto, na área cartografada
não assumem qualquer importância.
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4.3.3.2

Caracterização geomorfológica

As formas de relevo, que ocorrem na região, encontram-se fortemente condicionadas pelo substrato que
aqui ocorre. A geomorfologia da área associa-se a relevos fracos, cortados por inúmeras linhas de água,
grande parte tributárias do Rio Ave.
Os vales de Rates e Balazar são limitados a SE pelas elevações de Pedras Negras, Pedras Brancas e da
Soledade. Em contraste com a zona de relevos vigorosos da região xistenta de Quereledo com altitudes
que excedem os 200m e vales apertados de vertentes abruptas, desenvolve-se uma extensa área regular
e baixa que abrange as zonas de Bougado e Maganha, prolongando-se por Ribeirão, Fradelos e Parada.
Na região, a zona de talvegue mais marcada corresponde ao vale do rio Ave que se desenvolve num vale
moderado a suave, principalmente em substrato metamórfico e com direção aproximadamente E-O, a sul
da área em análise. Registam-se, ainda, linhas de água de ordem inferior que se desenvolvem em zonas
de talvegue de menor importância que apresentam direções, muitas vezes, perpendiculares às atrás
referidas, em leitos de perfis muito inclinados.
O rio Este, principal afluente do rio Ave, apresenta um percurso bastante sinuoso, percorrendo o seu
curso tanto em vales abertos como encaixado. Na área de Balazar, este vale apresenta uma enorme
largura.
Os relevos associados às formações metamórficas apresentam direção preferencial NW-SE e, na região
entre Seixo Branco e Lugar das Presas, apesar de aqui as altitudes serem mais elevadas, as formas de
relevo mostram-se mais suaves e arredondadas. Estas formas resultantes da erosão não são percetíveis
na envolvente da área em estudo, encontrando-se disfarçadas pelo coberto vegetal.
Segundo a carta Hipsométrica do Atlas do Ambiente, esta área insere-se numa zona com cotas variáveis
entre os 100 e os 200m (ver Figura 4.3.1). Tendo em conta a topografia (ver Anexo 3 – Desenho 1 –
Carta Topográfica), a área intrínseca de estudo situa-se numa zona de encosta e apresenta cotas que
variam dos 120m aos 147m de altitude (dentro do intervalo definido pelo Atlas do Ambiente),
encontrando-se integrada numa área de relevo moderado. O relevo é cada vez mais pronunciado, à
medida que nos afastámos para Este e para Sudoeste.

Figura 4.3.1 – Enquadramento da área de estudo na Carta Hipsométrica do Atlas do Ambiente, para o Concelho de
Vila Nova de Famalicão e Póvoa de Varzim (www.sniamb.apambiente.pt/webatlas).
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A rede de drenagem, que abrange todo o substrato geológico em análise, resume-se à existência de um
número moderado de linhas de água, algumas das quais apresentam carácter temporário, que fluem para
linhas de água de ordem superior, as quais apresentam uma direção predominante para Sul e Sudoeste
em direção ao rio Ave. As direções de drenagem poderão corresponder a estruturas de natureza frágil,
que afetam o maciço rochoso.
Os terrenos a Norte da área alvo de estudo já integram outra rede de drenagem, que fluí para Norte e
Noroeste em direção ao rio Este.
No interior dos limites da área afeta ao presente estudo não ocorre qualquer linha de água. Apesar de na
cartografia à escala 1/25 000, o limite a Norte e Sudoeste estar delimitado por linhas de água, no local
não há evidências do seu leito nem de vegetação típica de linha de água.
4.3.3.3

Caracterização estrutural, tectónica e neotectónica

Com base nos elementos fornecidos pelas cartas de enquadramento (ver Anexo 3 – Desenho 4 – Carta
Neotectónica), na envolvente da área em estudo, encontram-se identificadas falhas ativas prováveis, de
inclinação desconhecida, com componente de movimento vertical. Estas estruturas apresentam direção
aproximadamente N-S, no entanto no local e com o trabalho de campo realizado não se encontrou
qualquer indício da sua presença. Ainda na Carta Neotectónica, a SW e SE da área em estudo, ocorrem
falhas prováveis com tipo de movimento desconhecido, não se registando, também, quaisquer evidências
no local.
4.3.4

Caracterização do sistema de falhas, fraturação e áreas de instabilidade

Tendo em conta o levantamento de campo referente à geologia, foi possível verificar que em toda a
envolvente, o xisto apresenta-se medianamente alterado, originando nalguns pontos um solo de
aparência argilosa, tendo em conta a granulometria original da rocha-mãe. No trabalho de campo foi
possível a observação de dois taludes, um deles no terreno afeto ao projeto e resultante de escavações
de ampliação, onde foram definidas estações geológicas (ver Anexo 3 – Desenho 3 – Carta Geológica).
Todos os taludes correspondem a um substrato xistento.
O primeiro talude observado, designado por estação 1 (#1), situa-se no interior da área a intervencionar,
correspondendo a um talude resultante da escavação para aplanação da área de intervenção. Trata-se
de um talude com pouca cobertura vegetal na zona da crista, e uma inclinação média de 80º.
Ao longo deste talude foi possível observar um xisto de tonalidade acastanhada, observando-se
pontualmente algumas zonas com maior alteração e uma ligeira oxidação, que resulta num material ainda
com alguma resistência mas com uma maior componente argilosa (ver Anexo 4 – Documentos
Fotográficos – Fotografia 1). Neste talude encontra-se uma pequena zona de falha, sem relevância, com
caixa de falha centimétrica e preenchimento argiloso de cor esbranquiçada (ver Anexo 4 – Documentos
Fotográficos – Fotografia 2). O talude não apresenta indícios de percolação de água.
A estação geológica #2 encontra-se localizada a Sul da área em estudo, na berma da EM 506 (ver Anexo
4 – Documentos Fotográficos – Fotografia 4). Este talude, referenciado como estação #2, apresenta-se
mais alterado que o talude anterior (#1), tratando-se de um xisto de cor acastanhada a avermelhada (ver
Anexo 4 – Documentos Fotográficos – Fotografia 6) que se apresenta medianamente a muito alterado e
muito fraturado, embora não sejam observadas falhas nem zonas de percolação de água.
Foi possível a obtenção de medições das principais fraturas (diáclases), tendo resultado na definição de
três famílias principais de diáclases cujos azimutes são:
•

Família F1: N30º a N40º (mais frequente);

•

Família F2: N140º a N150º;

•

Família F3: N130º a N140º

As diáclases apresentam-se maioritariamente subverticais, com inclinação entre 70º a 75º inclinando para
quadrantes distintos.
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Através da análise de cartas de previsão sísmica, que constam do Regulamento de Segurança e Ações
para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP) (ver Anexo 3 – Desenhos 5A, 5B, 5C, 5D e 5E – Cartas
Sísmicas), procedeu-se ao enquadramento da área, conforme se apresenta no Quadro 3.x.
Quadro 4.3.1 – Enquadramento da área em estudo nas Cartas Sísmicas.
Enquadramento nas Cartas Sísmicas
Zonas sísmicas propostas pelo RSAEEP

D

Intensidade sísmica máxima 1901-1971

VI

Aceleração máxima, para 1000 anos

< 75 cm/s2

Velocidade máxima, para 1000 anos

< 6 cm/s

Deslocamento máximo, para 1000 anos

< 3 cm

Pela análise dos parâmetros apresentados, conclui-se que o local em estudo insere-se numa zona com
grande estabilidade tectónica e um risco sísmico reduzido a baixo, ou seja, está localizado numa das
regiões mais estáveis de Portugal Continental.
4.3.5
4.3.5.1

Caracterização do património ou valores geológicos e geomorfológicos com interesse
conservacionista. Identificação e caracterização dos recursos minerais
Geossítios – valores de património geológico e geomorfológico

O dinamismo do planeta resulta na ocorrência de uma grande variedade de elementos geológicos, tais
como, minerais, fósseis, rochas, morfologias, etc., cujo conjunto é habitualmente designado como
geodiversidade.
A geodiversidade possui um enorme valor científico e pedagógico, visto que nos permite compreender
melhor o funcionamento do nosso planeta. Ao longo do tempo, o conhecimento que os geocientistas vão
acumulando, quando identificam, inventariam e estudam locais onde os fenómenos geológicos se
encontram bem preservados, permite-lhes promover estudos que contribuem de forma inequívoca para o
progresso das Ciências da Terra, permitindo a sua aplicação na melhoria das condições de vida das
populações das áreas envolventes.
Os locais, onde os fenómenos geológicos se encontram representados de forma notável, são designados
por geossítios.
A inventariação de geossítios existentes em Portugal, ocorreu entre 2007 e 2010, num projeto
coordenado pela Universidade do Minho mas que contou com a colaboração de outras universidades e
instituições que, de alguma forma, estão ligadas às Ciências da Terra. Este trabalho resultou na
inventariação de 350 geossítios que, entre outras particularidades, são locais que podem apresentar,
associado ao seu elevado valor científico, um elevado valor pedagógico ou um alto valor estético
(www.progeo.pt).
Para a identificação e inventariação de geossítios ocorrentes na área em estudo foram consultados dados
da PROGEO – Portugal e do LNEG. Esta pesquisa de informação foi efetuada pelo concelho a que
pertence a área em estudo (Vila Nova de Famalicão), não tendo sido identificados geossítios na base de
dados da PROGEO. Na base de dados do LNEG também não se encontra listado qualquer geossítio.
4.3.5.2

Recursos geológicos

O conceito de recurso geológico tem vindo, progressivamente, a afirmar-se com o reconhecimento da
importância que na vida económica das nações têm assumido certos produtos naturais que, sendo parte
constituinte da crusta terrestre, não ocorrem generalizadamente, mas antes se concentram em
ocorrências localizadas, determinadas pelo condicionalismo geológico do território.
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Desde 16 de março de 1990 que o regime jurídico geral da revelação e aproveitamento dos recursos
geológicos está sujeito à disciplina imposta pelo DL n.º 90/90. Este diploma legal integra no domínio
público do Estado os recursos geológicos seguintes: depósitos minerais, as minas – DL n.º88/90,
recursos hidrominerais, as águas minerais naturais e minero-industriais – DL n.º 86/90 e DL n.º 85/90 e os
recursos geotérmicos – DL n.º 87/90.
Não se integram no domínio público do Estado, podendo ser objeto de propriedade privada, as massas
minerais (pedreiras, barreiros, areeiros e saibreiras) cuja atividade é regulamentada pelo DL n.º 270/2001
de 6 de outubro, alterado e retificado pelo DL n.º 340/2007 de 12 de outubro.
Também não se integram no domínio público do Estado as águas de nascente cuja atividade é
regulamentada pelo DL n.º 84/90 de 16 de março.
A exploração dos recursos geológicos de Portugal foi recentemente alvo de uma intervenção legislativa
de fundo com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2012, de 11 de setembro, que
aprovou a Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos – Recursos Minerais (ENRG).
Massas minerais
Os recursos minerais que não pertencem ao grupo das substâncias concessíveis e que constituem as
"massas minerais" conforme definido no DL n.º 90/90 são as argilas comuns, as rochas industriais e
ornamentais e as areias e saibros.
Existem potencialidades económicas extremamente importantes na exploração de massas minerais,
tratando-se de um sector de atividade económica que se encontra a montante da cadeia de valor de
outros sectores económicos tais como o da construção de obras públicas, construção civil, diversos
sectores industriais tais como o sector cerâmico, o vidreiro, etc.
Na envolvente próxima da área em estudo não se encontram núcleos de explorações de massas
minerais.
Depósitos minerais
Os recursos minerais que pertencem ao grupo das substâncias concessíveis constituem os "depósitos
minerais" conforme definido no DL n.º 90/90.
Os depósitos minerais são definidos, como todas as ocorrências minerais de elevado interesse
económico, devido à sua raridade, alto valor específico ou importância na aplicação em processos
industriais. Podem ocorrer em território nacional e nos fundos marinhos da zona económica exclusiva.
Inserem-se nesta categoria substâncias minerais utilizáveis na obtenção de metais (ouro, prata, cobre,
etc.), substâncias radioativas, carvões, pirites, fosfatos, talco, caulino, diatomite e quartzo, bem como
pedras preciosas e semipreciosas.
Os depósitos minerais subdividem-se em dois grandes grupos, o dos Recursos Minerais Metálicos, que
inclui os Metais Preciosos (Au, Ag, etc.) e os Metais Base (Cu, Pb, Zn, Sn, W, etc.), e o dos Recursos
Minerais Não Metálicos (Li, Feldspatos, Caulino, etc.).
Para a identificação e inventariação de ocorrência de depósitos minerais foi consultado o LNEG,
pesquisando apenas pela área do concelho de Vila Nova de Famalicão, tendo sido encontradas 7
ocorrências minerais de estanho, tungsténio, quartzo, feldspato, grafite e caulino. Contudo atendendo à
sua localização, encontram-se demasiado afastadas da área em estudo para serem tidas em
consideração. Refira-se, ainda, que algumas dessas ocorrências, apesar de identificadas, poderão nem
sequer ter chegado à fase de exploração.
Tendo em conta os dados consultados na DGEG para o concelho de Vila Nova de Famalicão, encontrase listada 1 área concessionada para prospeção e pesquisa (MNPP00613) de Sn, Au, Ag, Cu, Zn, Pb, As,
Sb e W, em que a área em estudo está contida.
Recursos hidrogeológicos
A análise relativa aos recursos hidrogeológicos tem em consideração os recursos hídricos que se
integram no domínio público (as águas minero-industriais, tuteladas pelo DL n.º 85/90 e as águas
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minerais naturais, tuteladas pelo DL n.º 86/90) e aquelas que não se integram no domínio público (as
águas de nascente, tuteladas pelo DL n.º 84/90).
Pela consulta do LNEG conclui-se que não há ocorrências termais identificadas no concelho de Vila Nova
de Famalicão.
4.3.6

Indicação de eventuais servidões de âmbito mineiro

Tendo em atenção a informação obtida junto da DGEG, no concelho de Vila Nova de Famalicão, existe
uma área concessionada para prospeção e pesquisa com o seguinte número de cadastro MNPP00613.
4.3.7

Evolução previsível da área em estudo na ausência de intervenção

A área em estudo, na ausência de intervenção e na perspetiva do fator ambiental Geologia,
Geomorfologia e Recursos Minerais, apresentará uma evolução condicionada por fatores de ordem
natural e, hipoteticamente, por fatores antrópicos.
Assim, a evolução perspetivada prende-se com fatores tais como a erosão (provocada pelas águas da
chuva, pela ação do vento, etc.) ou com aspetos correspondentes à própria evolução do orógeno
hercínio. Sendo assim, a característica principal desta evolução é a extrema lentidão com que estes
fenómenos naturais ocorrem e, daí, não serem percetíveis à escala humana.
Quanto aos fatores antrópicos, considerando o homem como um sistema dinâmico, ele poderá influenciar
os aspetos geológicos, geomorfológicos e a existência de recursos minerais da área, alterando as suas
características. Estas alterações, embora rápidas à escala temporal, serão pouco significativas à escala
espacial pois, como facilmente se compreenderá, o homem intervém em domínios espaciais fortemente
limitados.

4.4
4.4.1

Recursos hídricos subterrâneos
Metodologia

O presente estudo compreende a caracterização da situação de referência como ponto de partida.
A metodologia de trabalho, para análise deste fator ambiental, incluiu, numa fase inicial, a recolha da
principal bibliografia e cartografia referente à hidrogeologia regional, nomeadamente a consulta da
Folha 1 da Carta Hidrogeológica à escala 1/200 000, assim como a consulta do Relatório do Plano de
Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Cávado, Ave e Leça – RH2, editado pela APA e pela
Administração da Região Hidrográfica do Norte (ARH-N). Foi também consultada toda a informação
disponibilizada pelo cliente.
No sentido de obter informações sobre a origem de águas subterrâneas na envolvente da área afeta ao
projeto, foram também consultadas as bases de dados de organismos que dispõem de informação
referente aos recursos hídricos do território nacional: Sistema Nacional de Informação de Recursos
Hídricos (SNIRH), Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais
(INSAAR) e LNEG. Anteriormente à realização do trabalho de campo foi feita uma compilação de todo o
material recolhido e comparado com a informação existente, quer na cartografia topográfica quer na
geológica, no que diz respeito à localização de captações.
O reconhecimento efetuado contribuiu, essencialmente, para a identificação e caracterização de pontos
de água, de modo a permitir avaliar alguns dos aspetos hidrogeológicos da área. Neste sentido, foram
utilizados dados decorrentes de medições “in situ”, alguns parâmetros físico-químicos, assim como o
nível freático a que se encontra a água e o caudal, sempre que tal foi possível de ser medido.
Posteriormente, procedeu-se a uma identificação e avaliação dos impactes que se poderão fazer sentir
sobre este fator ambiental e, ainda, apontar medidas de minimização e/ou de potenciação sempre que
possível, assim como um plano de monitorização que, entendemos, é aplicável.

EIA da Central de Biomassa de 10 MW, em Corga de Fradelos – Vol. II – Relatório

Página 45 de 161

4.4.2

Enquadramento hidrogeológico regional, com identificação das unidades hidrogeológicas

O projeto em estudo, "Central a Biomassa de 10MW", localiza-se na freguesia de Fradelos, concelho de
Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga. Este projeto encontra-se implantado numa área industrial que
se localiza muito próximo do limite do concelho com a Póvoa de Varzim mais concretamente na freguesia
de Balazar.
Na envolvente da área a intervencionar encontram-se alguns aglomerados populacionais, observando-se
junto às casas pequenas hortas com culturas agrícolas de subsistência. Na área envolvente encontramse também extensos campos de milho, sendo esta a ocupação maioritária dos terrenos agrícolas.
Associada a esta prática agrícola, encontram-se várias vacarias, sendo possível perceber que localmente
são muito importantes todas as atividades relacionadas com a indústria do leite. As povoações mais
próximas da área são: Gandara, Caminho Largo e Outeiro a N; Águas Sande a E; Sapugal e Quinta a S.
Por toda a área encontra-se implementada uma densa rede de vias de acesso que fazem as ligações
entre as diversas povoações, os campos agrícolas e as indústrias existentes.
Em termos regionais, a área em estudo integra-se na bacia hidrográfica do rio Ave que flui a S da área. O
rio Ave tem uma extensão de cerca de 100km e, a sua bacia, apresenta uma área total de 1391km2. A
bacia hidrográfica do rio Ave estende-se segundo uma orientação preferencial de ENE-OSO a E-O.
A área em estudo é caracterizada, em termos geológicos, pela presenças de rochas xistentas e
grauvacoides. Nos xistos e grauvaques a circulação da água ocorre, na maioria dos casos, próximo da
superfície, condicionada pela espessura da camada de alteração e pela rede de fraturas resultantes da
descompressão dos maciços. De um modo geral, a espessura com interesse hidrogeológico, neste
contexto geológico, não ultrapassa os 70 a 100 metros.
Em termos de unidade hidrogeológica, tendo em conta a produtividade aquífera, a área em estudo situase no Maciço Antigo Indiferenciado, apresentando valores que não ultrapassam os 50 m3/(dia.km2). Este
é um dos valores mais baixos indicados para aquele parâmetro, tal como poderá ser verificado pela
Figura . Os baixos valores, apontados para a produtividade aquífera, são corroborados pelos dados
fornecidos pela Carta Hidrogeológica à escala original 1/200 000 (Folha 1), que apontam para formações
metassedimentares fissuradas, o que se revela numa permeabilidade muito baixa e uma produtividade
também muito baixa, genericamente inferior a 1l/s.km2 (escassa). Tendo em conta a mesma cartografia, a
litologia onde se insere a área em estudo é identificada em termos genéricos como sendo xistos
argilosos, arenitos e quartzitos, com alternância de pelitos e psamitos.
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Figura 4.4.1 – Valores de produtividade aquífera com realce para a localização da área em estudo. Retirado do
Atlas do Ambiente (www.sniamb.apambiente.pt/webatlas).

4.4.3

Enquadramento hidrogeológico local

Na área em estudo o relevo é, de uma forma geral, suave a fraco, tendo em conta que a área se encontra
inserida numa zona de planalto moderado a suave e terrenos de cultivo agrícola. As cotas variam entre
os 120m e os 147m, segundo dados da carta topográfica. É preciso ter em atenção que toda a envolvente
se encontra relativamente artificializada devido à implantação de indústrias, empresas, habitações e
estradas, entre outros, o que imprime variações significativas ao relevo original.
Aquando da realização do trabalho de campo, na envolvente imediata a intermédia da área em estudo, a
maioria das linhas de água identificadas na cartografia não apresentavam água, podendo estas ser
consideradas como linhas de escorrência ou linhas de água temporárias.
No local onde se encontra instalado o projeto alvo de análise, o escoamento superficial, como resultado
direto da precipitação, efetua-se sobretudo para SW, segundo a inclinação natural predominante do
terreno, mesmo sendo esta pouco acentuada. Em profundidade, o escoamento é, também, condicionado
pelo tipo de porosidade que o substrato apresenta, mas sobretudo pela topografia. Sendo assim, quer
para os níveis mais superficiais, quer para os níveis mais profundos, a circulação processa-se sobretudo
em meio fissural através das superfícies de xistosidade, na dependência do substrato xistento, e através
das fraturas/fissuras que a rocha apresenta, assumindo um sentido preferencial de escorrência
subterrânea de nordeste para sudoeste. Contudo, a presença de níveis com uma componente argilosa
relativamente bem marcada, que possam ocorrer a preencher zonas de falha ou fratura, poderá conferir
uma determinada impermeabilização a este substrato, podendo alterar os sentidos dominantes referidos.
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Na caracterização da situação de referência, relativamente à execução deste projeto, nomeadamente na
análise dos recursos hídricos subterrâneos, torna-se importante abordar dois parâmetros fundamentais: a
vulnerabilidade à poluição e o risco de poluição.
A vulnerabilidade à poluição reside na avaliação da facilidade com que um eventual poluente possa afetar
os recursos hídricos subterrâneos. O risco de poluição relaciona-se com a consideração sobre a
possibilidade de ocorrência de acidentes, e das suas consequências para o ambiente e para a saúde
pública, relacionados com a execução do projeto ou com um acontecimento eventualmente externo.
As situações de risco ambiental que existem atualmente, diretamente relacionadas com a existência de
potenciais focos poluentes, naturais e/ou antropomórficos, na envolvente imediata da área de estudo,
resumem-se, em parte, à presença de diversas unidades industriais, agregados populacionais em
expansão e atividade agrícola. Associado à área habitacional teremos, ainda, a existência de algumas
fossas sépticas e/ou sumidouras, principalmente nas áreas de Gandara (concelho da Póvoa do Varzim),
na Fonte (concelho de Vila Nova de Famalicão) e na zona da área em estudo, pois são áreas onde ainda
não se encontra instalado o sistema de saneamento. Nas restantes áreas populacionais existentes na
envolvente já se encontra implementado o sistema de saneamento mas, no entanto, poderá ainda
ocorrer, embora pontualmente, alguma fossa séptica e/ou sumidoura. Ainda na envolvente da área é
possível encontrar uma rede de vias de acesso, com tráfego intenso, principalmente as principais vias de
acesso às diferentes zonas habitacionais, que poderão dar algum contributo como potenciais focos
poluentes.
Relativamente ao projeto em causa, poder-se-á considerar a possibilidade de este constituir um potencial
foco poluidor para os recursos hídricos subterrâneos do local, na medida que há produção de diversos
resíduos quer na fase de construção, quer na fase de exploração. No entanto, as situações que poderão
causar alguns impactes não se preveem com grande significado pelo que, assim, o risco de
contaminação das águas subterrâneas será reduzido.
No Anexo 5 – Desenho 2 – Carta das Fontes e do Risco de Contaminação da Região de Entre-Douro-EMinho, folha Sul à escala 1/100 000, é possível observar a localização das principais fontes de
contaminação identificadas na envolvente da área em estudo. A envolvente apresenta alguma ocupação
antrópica, que por si só propicia potenciais fontes de contaminação.
A área em estudo localiza-se em terrenos de substrato rochoso do tipo fissurado que apresenta risco de
contaminação baixo a variável. Os principais focos poluentes da área em análise são: as diversas
unidades industriais e afins; uma lixeira que se encontra atualmente desativada localizada junto ao limite
este da área em estudo; as fossas sépticas e/ou sumidouras que ainda existem nas áreas onde não
esteja instalado o sistema de saneamento, nomeadamente nas zonas designadas de Gandara, Fonte e
na área em estudo; os cemitérios localizados junto às áreas habitacionais; os extensos campos agrícolas,
em particular as culturas de milho, que se encontram por toda a área envolvente, onde se verifica o uso
de produtos químicos como fertilizantes, pesticidas e herbicidas; uma pocilga que se encontra a sul da
área em estudo; e as diversas vacarias que se encontram na envolvente, visto que uma das atividades
principais na região é a agropecuária.
4.4.4

Identificação e caracterização da massa de água subterrânea, do estado quantitativo e do
estado químico das mesmas

Na caracterização hidrogeológica dos recursos hídricos da região, há que ter em consideração a
existência de fatores condicionadores para lá da natureza do substrato rochoso, tais como o regime
pluviométrico e o escoamento superficial e subterrâneo.
Relativamente à pluviosidade da região, os dados obtidos do Atlas do Ambiente de Portugal indicam
médias anuais para a precipitação variando entre 1200mm a 1400mm, tal como se ilustra na Figura ,
podendo contudo ser utilizado um valor médio da ordem de 1300mm para este parâmetro.
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Figura 4.4.2 – Valores de precipitação total para os concelhos de Vila Nova de Famalicão e Póvoa de Varzim com
realce para a localização da área em estudo. Retirado do Atlas do Ambiente. (www.sniamb.apambiente.pt/webatlas).

Para a evapotranspiração real, os valores encontrados no Atlas do Ambiente enquadram-se no intervalo
de 600mm a 700mm, para o qual pode ser apontado um valor médio de 650mm.
Ainda segundo dados do mesmo Atlas, o regime de escoamento superficial varia entre 400mm e 600mm,
o que se reflete num valor médio da ordem dos 500mm.
Pela consulta do PGRH do rio Cávado, Ave e Leça, no que se refere à bacia do rio Ave, verificou-se que
os valores indicados para estes parâmetros variam ligeiramente quando comparados com os obtidos no
Atlas do Ambiente, no entanto, essas variações não deverão ser consideradas significativas devendo,
antes, ser tido em atenção que a área da bacia é muito mais extensa que a estudada no âmbito deste
relatório.
Deste modo, considerando características tais como a topografia da área, o substrato geológico presente
e a densidade do coberto vegetal, poderemos assumir um valor para a infiltração de água no substrato
geológico que poderá ser da ordem dos 5% a 10% do valor considerado para o total da precipitação.
De acordo com os dados disponibilizados pelo Atlas do Ambiente, poderemos ter um balanço hídrico que
poderá ser expresso pela seguinte fórmula:
PP = EVT + ES + I
em que: PP – precipitação;
EVT – evapotranspiração;
ES – escoamento superficial;
I – infiltração.
Assim, para a área de estudo em concreto, tal balanço seria traduzido por:
PP (1200mm) = EVT (650 mm) + ES (500mm) + I
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Sendo assim, o valor obtido para a infiltração poderá ser:
I = 50 mm.
Valor concordante com uma infiltração da ordem de 5%, tendo em conta que a infiltração poderia ser da
ordem de 60mm.
A área em estudo encontra-se coberta à escala 1/200 000, pela folha n.º 1 da Carta Hidrogeológica de
Portugal, (ver Anexo 5 – Desenho 3 – Carta Hidrogeológica). Tendo como base o enquadramento
hidrogeológico, a área em estudo localiza-se sobre os metassedimentos mais concretamente xistos
argilosos, arenitos e quartzitos com alternâncias de pelitos e psamitos em meio fissurado, o que se traduz
numa permeabilidade muito baixa e uma produtividade que pode, pontualmente, ser considerada escassa
(<1 l /s.km2). No que diz respeito à hidroquímica, de um ponto de vista genérico, as formações da área
com o mesmo substrato geológico apresentam:
-

o resíduo seco superior a 200 mg/ l ;

-

a dureza (teor em cálcio e magnésio) apresenta valores compreendidos entre 1º e 10º
franceses;

-

a fácies hidroquímica apresenta catião dominante de sódio e como anião dominante o
bicarbonato.

Tendo como base a informação do PGRH do Cávado, Ave e Leça o sistema aquífero em que se insere a
área em estudo pode ser caracterizado como correspondendo a um aquífero livre, apresentando
porosidade do tipo fissural. Em relação ao horizonte de alteração este é essencialmente arenoso e
detrítico podendo apresentar maior espessura nas zonas onde os terrenos se encontram agricultados,
sendo que, aqui, a componente argilosa assume também um papel com algum significado. Este tipo de
litologia é caracterizado por apresentar aquíferos que, de um modo geral, são descontínuos, com baixa
condutividade hidráulica e regra geral, produtividade muito reduzida, que não ultrapassa geralmente 3 l /s
por captação tubular unitária. É frequente a ocorrência de um nível superior, alterado ou mesmo
decomposto, em que a permeabilidade é do tipo intergranular podendo coexistir com circulação fissural
que pode alcançar espessuras até 100m. A um nível intermédio o maciço rochoso, mais ou menos são,
encontra-se cortado por descontinuidades relativamente abertas do tipo falha, fratura e diaclase ou filão
até profundidades da ordem dos 200m.
A transmissividade pode alcançar valores compatíveis com extrações de interesse local mas a função
capacitiva dos sistemas aquíferos ocorrentes é muito reduzida.
De acordo com o PGRH do rio Cávado, Ave e Leça no Maciço Antigo Indiferenciado, a disponibilidade
hídrica indicada para a bacia do Ave é de 112hm3 e as captações correspondem a 11,0hm3 o que
corresponde a um consumo de quase 10% do total de disponibilidade hídrica. Tendo em conta os valores
apresentados, verifica-se que ainda há uma grande quantidade de água da massa de água que não é
captada. Segundo o PGRH do rio Ave o estado qualitativo é classificado como Bom para toda a bacia.
Segundo o PGRH do rio Cávado, Ave e Leça no Maciço Antigo Indiferenciado, a massa de água
apresenta um bom estado químico.
4.4.5

Inventário das captações de águas subterrâneas privadas e das destinadas ao
abastecimento público e respetivos perímetros de proteção

No sentido de obter uma caracterização hidrogeológica da envolvente da área para a futura Central de
Biomassa de 10 MW, foi realizado um inventário de pontos de água em redor da zona de implantação do
projeto. Esse inventário foi, de certa forma, dificultado tendo em conta a ocupação atual do solo. Na
maioria dos casos, o tipo de cultura existente na envolvente (extensos campos de milho) dificultou a
inventariação de pontos de água porque os terrenos são de acesso restrito, por vezes bastante afastados
da área habitacional e não se encontram facilmente os proprietários, o que dificulta a obtenção de
informação. Foi possível constatar que na maioria dos terrenos de cultivo existem essencialmente poços,

EIA da Central de Biomassa de 10 MW, em Corga de Fradelos – Vol. II – Relatório

Página 50 de 161

havendo pontualmente furos verticais. Nas zonas urbanizadas a principal dificuldade também se relaciona
com a ausência dos proprietários. No entanto, foi possível obter a informação de que a maioria das
habitações possui captação própria, nomeadamente poço e/ou furo vertical, sendo nalgumas áreas a
única forma de ter acesso a água. Verifica-se pois, que na envolvente da área existem ainda algumas
zonas habitacionais que não têm possuem o serviço público de abastecimento de água, em particular em
algumas ruas de Gandara e na zona onde se localiza a área em análise.
O inventário hidrogeológico realizado abrangeu toda a envolvente da área de interesse, permitindo uma
muito razoável caracterização hidrogeológica. Desenvolveu-se até à envolvente intermédia e mesmo
alargada da área em estudo, em particular, nas freguesias de Balazar e Fradelos.
É importante salientar que, esporadicamente, alguns dos pontos de água identificados na cartografia, já
não existem no terreno devido à ocupação antrópica da área, nomeadamente em consequência da
construção de estradas e habitações.
Do inventário hidrogeológico constam 24 pontos de água subterrânea, representando três tipologias
distintas entre as possíveis formas de captação: 12 poços; 7 furos verticais e 5 nascentes (ver Tabela II e
Anexo 5– Desenho 1 – Carta da Rede de Drenagem e Pontos do Inventário).
Da consulta ao SNIRH é possível constatar que, para o concelho de Vila Nova de Famalicão, não estão
registadas captações. Para o concelho limítrofe da Póvoa de Varzim existe o registo de dezoito captações
embora estas estejam demasiado afastadas para serem tidas em consideração.
Da consulta do LNEG foi possível verificar que, para o concelho de Vila Nova de Famalicão, se
encontram registadas oito captações, no entanto nenhumas delas se localiza na freguesia de Fradelos e,
relativamente ao concelho da Póvoa de Varzim, também não se encontram registadas captações.
Do INSAAR, para ambos os concelhos acima mencionados, não se encontram registadas captações.
Na Carta da Rede de Drenagem e Pontos do Inventário (ver Anexo 5 – Desenho 1) encontram-se,
também, assinalados alguns pontos de água, cartografados à escala 1/25 000 e 1/50 000. Em casos
pontuais foi possível a realização de medições nesses pontos, noutros casos os mesmos já não existem
no terreno ou não foi possível aceder ao local.
Segundo informação recolhida junto do SNIRH não há indicação da existência de qualquer tipo de
perímetros de proteção a pontos de água localizados na área afeta ao estudo.
De referir que, nas empresas que se localizam nos terrenos contíguos da área em estudo, existem três
captações de água subterrânea, nomeadamente 2 poços (PA-1 e PA-2) e 1 furo vertical (PA-3). No
entanto apenas duas destas captações se encontram em funcionamento, o PA-2 e o PA-3, estando,
respetivamente, uma em uso para o processo industrial e outra em uso para os balneários. O PA-1 é uma
captação de água que foi executada recentemente, com o objetivo de satisfazer as necessidades a nível
de processo da nova central, pelo que ainda não se encontra em funcionamento. É ainda de referir que
está prevista a construção de uma nova captação (furo vertical), no entanto ainda sem localização
definida. Este novo furo vertical irá ser utilizado para o uso dos balneários e uso sanitário.
4.4.5.1

Qualidade da água

A caracterização da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos disponíveis na área, baseou-se na
identificação e inventariação de captações de água, quer no interior da área de trabalho quer nas
imediações do projeto.
Nas instalações das empresas localizadas nos terrenos contíguos da área em estudo, foram identificados
três captações, uma do tipo furo vertical e dois poços, estando os restantes pontos localizados na
envolvente da área em análise. No Quadro 4.3.2 encontram-se registados os valores, obtidos “in situ”, de
parâmetros físico-químicos dos 24 pontos de água subterrânea inventariados.
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Quadro 4.4.1 – Parâmetros medidos “in situ” para os pontos de água inventariados.
N.º PA

Tipologia

Profundidade
(m)

T (ºC)

pH

Cond.
(µS/cm)

TDS (ppm)

NHE (m)

Caudal
(l /s)

1

Poço

22

17,0

6,79

165

80

12,6

n.a.

2

Poço

20

19,2

6,24

208

103

2,1

n.a.

3

Furo vertical

140

25,1

5,32

238

119

n.m.

n.a.

4

Nascente

n.a.

23,9

6,03

251

125

n.a.

n.m.

5

Nascente

n.a.

27,5

6,07

150

75

n.a.

n.m.

6

Furo vertical

80

18,6

5,57

166

83

n.m.

n.a.

7

Poço

20

21,7

5,89

147

72

17,1

n.a.

8

Nascente

n.a.

17,8

6,51

88

44

n.a.

0,68

9

Poço

10,6

17,4

5,41

225

110

9,6

n.a.

10

Poço

14,8

17,7

5,34

66

35

9,7

n.a.

11

Poço

14,2

17,8

5,09

74

37

8,9

n.a.

12

Poço

23

17,8

5,67

207

104

14

n.a.

13

Poço

21

17,8

5,90

226

113

11

n.a.

14

Furo vertical

130

22,4

5,76

315

157

n.m.

n.a.

15

Nascente

n.a.

17,7

5,96

156

80

n.a.

n.m.

16

Poço

12,6

17,8

5,29

323

161

12,3

n.a.

17

Furo vertical

80

25,2

5,46

386

190

n.m.

n.a.

18

Nascente

n.a.

18,7

6,78

344

170

n.a.

n.m.

19

Furo vertical

s.d.

24,2

6,41

238

119

n.m.

n.a.

20

Poço

17,45

18,4

6,37

146

73

13,85

n.a.

21

Furo vertical

77

28,5

6,61

170

85

n.m.

n.a.

22

Poço

n.m.

35,4

6,60

161

80

20,25

n.a.

23

Furo vertical

s.d.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.m.

n.a.

24

Poço

n.m.

18,8

6,53

305

149

7,2

n.a.

Nota: PA - Ponto de água; T - Temperatura; Cond. - Condutividade elétrica; TDS - Sólidos Dissolvidos Totais; n.a. - não aplicável;
n.m. - não medido; s.d. - sem dados

Conforme se pode depreender da análise do Quadro 4.4.2, as águas apresentam valores de pH variáveis
entre 5,09 e 6,79 segundo a Escala de Sorensen, denotando uma tendência ácida com um valor médio
de 5,98 para este parâmetro. Os valores obtidos podem ser considerados normais para águas suportadas
por aquíferos instalados em terrenos metassedimentares da região noroeste de Portugal, tal como é o
caso que se apresenta em estudo.
Os valores obtidos para a condutividade elétrica apresentam alguma variabilidade. Para este parâmetro o
valor mais baixo registado foi de 66 µS/cm e o mais elevado foi de 386 µS/cm, tendo sido encontrado um
valor médio de aproximadamente 207 µS/cm. Os valores obtidos para a condutividade apresentam-se
ligeiramente superiores aos caracterizadores de águas inseridas neste contexto geológico em que
predominam, como referido, xistos e grauvaques. Refira-se que estes valores poderão estar a ser
influenciados pela ocupação antrópica da região, em particular a presença de fossas sépticas e/ou
sumidouras e a atividade agrícola que se pratica de forma intensiva.
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Foi medido também o nível hidrostático (NHE) em poços e furos verticais sempre que tal foi possível.
Para este parâmetro foi obtido um valor médio de 11,55m tendo como referência a superfície do solo. O
valor médio obtido não poderá ser considerado um valor de nível freático real, uma vez que algumas das
medições efetuadas, nos poços/furos verticais, foram-no após as mesmas já terem estado a funcionar, ou
mesmo a funcionar no momento da medição, pelo que esta medição pode corresponder a uma medição
de nível hidrodinâmico. Por outro lado, muitos dos campos de milho, aquando da realização do trabalho
de campo, estavam a ser regados, estando muitos poços a retirar água do aquífero em simultâneo.
Só foi possível realizar medição de caudal numa das captações inventariadas, tendo este parâmetro o
valor de 0,68 l /s, um valor interessante tendo em atenção a época do ano hidrológico em que se
realizaram as medições. Nalguns pontos de água do tipo nascente não foi possível a obtenção de
medições de caudal devido a dificuldades técnicas.
4.4.6

Evolução previsível da área em estudo na ausência de intervenção

Na ausência do projeto e na perspetiva do fator ambiental Recursos Hídricos Subterrâneos, as águas
subterrâneas poderão manifestar alguns sinais diferenciadores da atual situação. Assim, a moderada a
fraca degradação, que atualmente é apresentada pelas águas subterrâneas, poderá evoluir para estados
de degradação mais acentuados caso não venham a ser adotadas medidas corretivas que sejam
acompanhadas de um programa de monitorização capaz de assegurar um eficaz controlo da qualidade
das águas subterrâneas.
Refira-se, contudo, que parte desta degradação terá origem nas cargas poluentes que são transportadas
pelas linhas de água que ocorrem na envolvente. A origem desta poluição estará, muito provavelmente,
relacionada com a ocupação da superfície – atividade industrial, aglomerados populacionais, campos
agrícolas e rede de vias rodoviárias que aqui ocorre.

4.5

Recursos hídricos superficiais

O projeto localiza-se numa zona de festo que divide a bacia hidrográfica do rio Este, afluente do Ave, a
norte, da bacia hidrográfica do ribeiro dos Peixes, também afluente do Ave, a sul.
Como se pode observar na Carta Militar de Portugal, na escala 1:25.000 (Desenho 1, no Anexo 2), a
área de implantação da Central não se sobrepõe diretamente a nenhuma das linhas de água assinaladas.
Não existe informação disponível sobre a qualidade das pequenas linhas de água que se localizam quer
a norte quer a sul da área de implantação do projeto. Em qualquer caso, é previsível que vão sofrendo a
influência de fontes difusas, nomeadamente de atividades agrícolas e pecuárias, da drenagem pluvial de
áreas urbanizadas e de vias de tráfego, bem como provavelmente de uma ou outra descarga ilegal de
efluentes domésticos ou pecuários.
Pela sua topografia o terreno não está sujeito a risco de inundações.

4.6

Qualidade do ar

4.6.1

Considerações iniciais

A caracterização da qualidade do ar de uma região inclui a análise de diversos aspetos que se
complementam entre si, nomeadamente das emissões inventariadas por concelho, na identificação das
principais fontes emissoras de poluentes atmosféricos existentes e dos níveis de qualidade do ar,
medidos ou estimados.
Assim, para a caracterização da situação de referência relativa à qualidade do ar foram considerados os
seguintes aspetos:
•

Análise das emissões por concelho tomando como poluentes os gases acidificantes,
eutrofizantes e precursores de ozono (SOX, NOX e COVNM), partículas e CO2, tendo em conta o
inventário disponível mais atualizado com desagregação ao nível concelhio - ano de 2009.
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•

Estimativa das emissões de poluentes atmosféricos associados às vias rodoviárias existentes na
envolvência da unidade e que previsivelmente serão utilizadas para transporte de matéria prima
necessária à exploração da unidade em estudo. As emissões associadas ao tráfego rodoviário
para cada uma das vias rodoviárias consideradas foram estimadas tendo em conta fatores de
emissão para a circulação de veículos propostos no EMEP/CORINAIR Emission Inventory
Guidebook (2007) publicado pela Agência Europeia do Ambiente.

•

Caracterização das emissões atmosféricas provenientes da unidade de produção de ”pellets” Tec-Pellets.

•

Caracterização da qualidade do ar na zona de estudo com base na análise dos dados de
qualidade do ar tendo em conta as medições obtidas na estação de monitorização mais próxima
da área de estudo - Estação de Burgães – Santo Tirso.

•

Estimativa da qualidade do ar na zona envolvente ao Projeto recorrendo a modelos de
simulação da dispersão de poluentes na atmosfera à escala local.

4.6.2
4.6.2.1

Caracterização das emissões atmosféricas
Inventário de emissões nos concelhos de Vila Nova de Famalicão e Póvoa do Varzim

A caracterização das emissões de poluentes de uma determinada região passa por um levantamento
exaustivo das fontes emissoras e quantificação das respetivas emissões. Sempre que possível, a
determinação das emissões das diversas fontes deve ser feita por recurso a medições reais. No entanto,
para as fontes consideradas como difusas, como sejam os transportes (rodoviários, fluviais e aéreos), a
medição direta e exaustiva das emissões não é exequível. Assim, a consideração das emissões deste
tipo de fontes é efetuada com recurso a fatores de emissão apropriados.
No caso das fontes emissoras fixas, embora a medição direta seja também aconselhável, a utilização de
fatores de emissão surge frequentemente como a única solução de recurso quando não existem dados
de emissão disponíveis.
Para além das questões identificadas, a variabilidade temporal das emissões das diferentes fontes
acentua a tónica de incerteza presente nos inventários de emissões atualmente disponíveis. A
caracterização das emissões de uma determinada região surge assim como um problema complexo.
O inventário nacional de emissões publicado pela Agência Portuguesa do Ambiente, mais atualizado,
com discretização espacial ao nível do concelho, e por sector de atividade tem como ano de referência o
ano de 2009, tendo o mesmo servido de base à presente análise.
Como poluentes a considerar na análise, tomaram-se os óxidos de azoto (NOX), os compostos orgânicos
voláteis não metanogénicos (COVNM), as partículas inaláveis (PM-10) e o dióxido de carbono (CO2), por
serem os de maior relevância na situação em apresso (processos de combustão).
Da análise dos dados de emissão disponíveis para os concelhos de Vila Nova de Famalicão e Póvoa do
Varzim verifica-se que estas correspondem aos valores que se apresentam no Quadro 4.6.1.
Tendo em conta os dados apresentados no Quadro 4.6.1 verifica-se que as emissões dos concelhos
considerados, para o ano de 2009, representam menos de 1 % das emissões totais nacionais de acordo
com os poluentes analisados.
Quanto à importância das emissões por sector nos concelhos analisados, observa-se que as emissões
associadas ao tráfego rodoviário são relevantes no caso dos poluentes NOX e CO2, representando cerca
de 70 % das emissões globais dos dois concelhos. No caso do sector de combustão industrial, onde se
insere a “Tec-Pellets”, as emissões associadas aos poluentes NOX, PM-10 e CO2, representam um
contributo importante (variando entre cerca de 11 e 20 %) face ao total das emissões do concelho.
Relativamente a COVNM, a importância que estes dois sectores de atividade representam no total das
emissões dos dois concelhos analisados cifra-se em 20 %, com predominância para o tráfego rodoviário.
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Quadro 4.6.1 – Emissões atmosféricas para os concelhos de Vila Nova de Famalicão e Póvoa do Varzim e
emissões totais nacionais
Área geográfica

Vila Nova de Famalicão

Póvoa do Varzim

Total Nacional

4.6.2.2

Sector com interesse

Emissões (ton/ano)
NOX

COVNM

PM-10

CO2

Total

1544

2147

776

338354

Combustão industrial

227

55

118

83548

Tráfego rodoviário

1116

311

63

211424

Total

816

1012

334

144927

Combustão industrial

61

9

8

11668

Tráfego rodoviário

520

160

30

101828

259319

616823

109011

56054014

Caracterização da unidade de produção de pellets – Tec-Pellets

Na zona industrial onde se irá inserir o Projeto objeto do presente estudo localiza-se uma unidade de
transformação de biomassa em pellets.
Esta unidade produz um combustível orgânico através de biomassa densificada, utilizando como matéria
prima serrim e resíduos de madeira.
A produção destes elementos requer utilização de energia, nomeadamente para o processo de secagem,
e tem associada uma chaminé para exaustão de gases de combustão e de secagem da biomassa Secadeira.
A caracterização desta fonte emissora foi efetuada tendo por base o relatório de monitorização emitido
em 2016 que fornecem dados relativos quer à emissão de poluentes quer ao regime de exaustão de
gases.
No Quadro 4.6.2 resumem-se as principais características da chaminé de exaustão, designada por
“Secadeira” e respetivas emissões de poluentes, tendo em conta os resultados de monitorização de
fevereiro de 2016.
Tendo em conta os resultados apresentados conclui-se que as atuais emissões associadas à unidade de
produção de pellets, com exceção de partículas, não ultrapassam os limites estabelecidos na legislação
em vigor sobre esta matéria, nomeadamente o DL n.º 78/2004 de 3 de abril e a Portaria n.º 675/2009, de
23 de junho.
Comparando as emissões da unidade de produção de pellets, com as emissões inventariadas para os
concelhos de Vila Nova de Famalicão e de Póvoa do Varzim, verifica-se que estas representam valores
da ordem de 1% no caso de NOX e de 9%, no caso de partículas, face ao total dos dois concelhos.
Quanto às emissões de COVNM, a contribuição da Tec-Pellets considera-se residual (cerca de 0,4%).
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Quadro 4.6.2 – Caraterísticas da chaminé da Tec-Pellets e respetivas emissões
Parâmetro

Secadeira

Valores – limite

Características da Chaminé / Exaustão de gases
Altura (m)

30

-

Diâmetro interno (m)

1,0

-

Temperatura de exaustão (ºC)

78,1

-

53632

-

26,4

6

CO (mg/Nm3)

50

Não definido

NOX (mg/Nm3)

57

500

COVNM (mg/Nm3)

26

110

207

150

Caudal volúmico (Nm3/h)
Velocidade de exaustão de gases (m/s)

Emissões de poluentes

Partículas

(mg/Nm3)

Emissões anuais (ton/ano)
Poluente

Secadeira

CO

23,7

NOX

27,2

COVNM

12,3

Partículas

96,4

4.6.2.3

Caracterização das emissões de tráfego – Tec-Pellets e Transfradelos

O tráfego rodoviário com origem e destino na Transfradelos e na Tec-Pellets, desloca-se no essencial ao
longo das vias EM506, EN206 e A7 no troço entre a A28 e Vila Nova de Famalicão.
Para caracterizar as emissões associadas ao tráfego destas duas unidades localizadas na envolvente
próxima ao Projeto em avaliação, recorreu-se à utilização de fatores de emissão caraterísticos de fontes
móveis para veículos pesados.
A estimativa das emissões assentou na identificação do tráfego diário de veículos pesados associado a
cada unidade e em fatores de emissão tendo em conta diferentes velocidades de circulação em função
das caraterísticas das vias rodoviárias em causa. Em termos genéricos tomou-se como referência que a
tecnologia associada aos veículos se enquadra na categoria Euro 3 (resultante da aplicação da Diretiva
98/69/EC), valida para veículos a partir de janeiro de 2000. Para estimar as emissões a partir dos
veículos pesados em circulação considerou-se a média dos fatores de emissão para as classes de
veículos entre 20 e 32 toneladas, uma vez que os fatores de emissão por cada classe não diferem
substancialmente uns dos outros, aceitando-se o valor médio como representativo da generalidade dos
veículos pesados utilizados.
No Quadro 4.6.3 apresenta-se o resumo das características das fontes rodoviárias, o tráfego de veículos
pesados associado, os fatores de emissão considerados e as emissões anuais em cada caso.
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Quadro 4.6.3 – Características das vias rodoviárias consideradas, tráfego rodoviário associado, fatores de emissão e emissões anuais estimadas
Fatores de emissão (g/(veículo * km))

Extensão (km)

Velocidade
(km/h)

Movimento diário de
veículos pesados (*)

NOX

COVNM

PM-10

CO2

EM 506

4,3

50

86

8,14

0,35

0,17

0,94

EN 206

5,9

50

86

8,14

0,35

0,17

0,94

A7 (Nó da A28 – V. N.
Famalicão)

21,7

80

86

6,54

0,24

0,13

0,77

Via Rodoviária

Emissões (ton/ano)

Via Rodoviária

NOX

COVNM

PM-10

CO2

EM 506

1,10

0,05

0,02

0,13

EN 206

1,51

0,06

0,03

0,17

A7 (Nó da A28 – V. N. Famalicão)

4,45

0,16

0,09

0,52

Total para as fontes móveis associadas à Transfradelos e Tec-pellets

7,06

0,28

0,14

0,83

Emissões da Tec-Pellets

27,2

12,3

96,4

Emissões para os concelhos de Vila Nova de Famalicão e Póvoa do Varzim

2360

3159

1111

(*) – O valor apresentado refere-se à movimentação de veículos pesados associados à Transfradelos e Tec-pellets
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483281

Os valores de emissão de poluentes atmosféricos estimados para o tráfego associado às duas unidades
presentes na área envolvente ao Projeto em avaliação permitem concluir que estas fontes detêm uma
representatividade reduzida quando comparadas com a globalidade das fontes emissoras existentes nos
dois concelhos considerados, sendo o valor apurado inferior a 0,3% das emissões concelhias. De igual
modo se verifica que as emissões associadas a estas fontes móveis são de menor significado face às
emissões da fonte pontual presente na unidade industrial da Tec-pellets, não ultrapassando os 26% (valor
mais elevado registado no caso do NOX).
4.6.3

Caracterização da qualidade do ar atual

A caracterização da qualidade do ar atual na área de estudo foi efetuada com base na análise dos dados
de qualidade do ar obtidos na estação de monitorização de Burgães – Santo Tirso, localizada em na rua
dos Portos, Rabada, no local definido pelas coordenadas 41°21'14'' N e -8°27'38'' W, a cerca de 13 km a
sudeste da área de implantação do projeto.
Trata-se de uma estação urbana de fundo, localizada numa zona cuja ocupação é semelhante à da zona
de implantação do projeto, considerando-se, por isso, que os valores aí encontrados constituem um
indicador válido da qualidade do ar atual para a zona de estudo.
Assim, foram analisados os dados mais recentes publicados no site da APA para esta estação (ano de
2014), tendo em conta os níveis dos poluentes NO2 e PM-10 por serem os de maior interesse para o
presente estudo, e cujos valores de referência se apresentam no Quadro 4.6.4.
Quadro 4.6.4 – Níveis de qualidade do ar para a estação de Burgães – Santo Tirso (ano de 2014)
Poluente

Período de referência
1 hora

NO2

Valor limite
200 µg.m-3 (valor a não
exceder mais de 18 vezes em
cada ano civil)

Valor máximo horário (µg.m-3)

Partículas (PM-10)

Ano 2014
0 excedências
89,8 µg.m-3

Ano civil

40 µg.m-3

14 µg.m-3

1 dia

50 µg.m-3 (valor a não exceder
mais de 35 vezes em cada ano
civil)

0 excedências

Valor máximo horário (µg.m-3)
Ano civil

48,2 µg.m-3
40 µg.m-3

9,9 µg.m-3

Analisando a informação obtida nesta estação de monitorização, verifica-se que para qualquer dos
poluentes considerados, nenhum dos limites legais impostos foram ultrapassados no ano de 2014.
Contudo, o registo do valor máximo diário de PM-10 próximo do valor limite poderá indiciar a ocorrência
de fenómenos episódicos de poluição atmosférica, embora não tenha sido ultrapassado o valores-limite
estabelecido na legislação em vigor.
Importa ainda referir que no caso da área em estudo, a presença da proximidade da A7 poderá conduzir
a uma maior degradação dos níveis de qualidade do ar devido ao tráfego rodoviário considerável que
circula nesta via.
4.6.4
4.6.4.1

Estimativa da qualidade do ar na área envolvente ao Projeto
Fontes emissoras consideradas

A estimativa dos níveis de qualidade do ar na área envolvente à zona de implantação do Projeto, tendo
em conta os poluentes NOX e PM, foi efetuada tendo em conta as principais fontes existentes nesta área
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– a autoestrada A7 e a unidade industrial Tec-pellets. A restante rede rodoviária não foi considerada para
efeitos de modelação uma vez que não foi possível reunir dados de tráfego representativos a partir dos
quais se pudessem estimar as emissões atmosféricas correspondentes.
No que concerne à A7, foi considerado na análise um troço de 11,7 km, entre as povoações de Outeiro
maior e Vilarinho das Cambas, assumindo como tráfego médio diário anual (TMDA) o valor de 7991
veículos (valor médio tendo em conta os valores de tráfego apurados entre o 4º trimestre de 2014 e o 3º
trimestre de 2015, para o troço em causa).
As emissões foram estimadas com base no valor de TMDA referido, admitindo que 10 % do tráfego será
de veículos pesados e que dos restantes, 60 % serão veículos ligeiros a diesel.
Relativamente à velocidade de circulação admitiu-se que na generalidade os veículos pesados circulam a
80 km/h e que os veículos ligeiros circulam a 120 km/h.
Com estes pressupostos, apresenta-se no Quadro 4.6.5 os fatores de emissão considerados bem como
as emissões unitárias assumidas para efeitos de simulação.
Quadro 4.6.5 - Fatores de emissão e emissões atmosféricas estimadas para o tráfego de veículos
Parâmetros

Poluentes
NOX

PM-10

Fator de emissão para veículos pesados (g/veic.*km)

6,54

0,13

Fator de emissão para veículos ligeiros a gasolina (g/veic.*km)

0,07

0,001

Fator de emissão para veículos ligeiros a gasóleo (g/veic.*km)

1,00

0,063

Emissões unitárias (µg / km.seg)

140,4

4,8

Para a Tec-pellets, utilizaram-se para efeitos de simulação as caraterísticas da chaminé associada à
unidade industrial, tendo em conta os elementos já apresentados no Quadro 4.6.2.
4.6.4.2

Aspetos metodológicos

De modo a criar um referencial para análise de impactes, efetuaram-se simulações da dispersão dos
poluentes atmosféricos NO2 e PM-10 para detetar situações críticas de poluição atmosférica na zona
envolvente ao projeto, tendo em conta as fontes emissoras anteriormente referidas. Os poluentes NO2 e
PM-10 foram selecionados para efeitos de modelação por serem os que poderão induzir impactes com
significado, na área em estudo.
Para as simulações da dispersão de poluentes na atmosfera utilizou-se a informação da estação
meteorológica de Parada, tendo em conta observações horárias efetuadas durante o ano de 2007 (ano
mais recente para o qual se dispõe de um ano validado de dados meteorológicos horários). A seleção
desta estação prende-se com o facto de ser a mais próxima da área de estudo e para a qual se dispõe de
informação meteorológica horária recente, relativa ao regime de ventos.
Dada a necessidade de contabilizar os efeitos sobre a qualidade do ar de dois tipos de fontes distintos –
fontes móveis correspondentes ao troço da A7 a estudar e fonte pontual correspondente à chaminé da
Tec-pellets – foram selecionados dois modelos de dispersão de poluentes adaptados a cada uma das
tipologias de fontes referidas.
Para a contabilização dos troços da autoestrada A7, o modelo de simulação selecionado foi o modelo
CALINE-3, desenvolvido originalmente para a USEPA (United States Environmental Protection Agency).
Este modelo tem como base uma formulação gaussiana, utilizando a classificação da estabilidade de
Pasquill-Gifford-Turner, e permite simular a dispersão na atmosfera dos poluentes emitidos por fontes em
linha permitindo considerar troços em nível e desnivelados.
No caso da Tec-pellets, foi utilizado o modelo de dispersão do tipo gaussiano - modelo ISCST3 desenvolvido originalmente para a United States Environmental Protection Agency (USEPA). Este
modelo, amplamente utilizado para avaliação da qualidade do ar, permite estimar concentrações de
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poluentes resultantes da presença de fontes pontuais e fontes em área, em terreno liso ou ligeiramente
acidentado.
Para efeitos de simulação foi considerados um domínio de 5 x 5 km2 em torno do local de implantação do
Projeto, no qual se criou uma malha de recetores com espaçamento de 250 m entre si. Deste conjunto de
pontos, excluíram-se aqueles que coincidiam com o traçado da A7 ou se situavam a menos de 2 m desta.
Assim, no total consideraram-se 1615 pontos de cálculo para os quais foram estimadas as concentrações
horárias de poluentes ao nível do solo, resultantes da emissão de poluentes das fontes consideradas.
Uma vez determinadas, as concentrações horárias de poluentes, foram posteriormente calculados os
diversos parâmetros estatísticos de qualidade do ar, referidos na legislação portuguesa (DL n.º 102/2010,
de 23 de setembro), tendo em conta os resultados agregados fornecidos pelos dois modelos e para os
poluentes considerados, nomeadamente os seguintes:
•

•

4.6.4.3

Para NO2:
o

Concentração média anual.

o

Número de excedências da concentração horária de 200 µg/m3.

Para PM-10:
o

Concentração média anual.

o

Número de excedências da concentração média diária de 50 µg.m-3.

Resultados obtidos

As simulações efetuadas mostram que as principais fontes presentes na zona não conduzem à
ocorrência de fenómenos de poluição atmosférica, não se prevendo que sejam ultrapassados os limites
impostos na legislação no que respeita a qualquer dos poluentes analisados.
Apesar de não se prever a ocorrência de elevadas concentrações de poluentes na atmosfera, é de referir
que a presença da A7 é maioritariamente responsável pelos níveis de qualidade do ar associados a NO2,
prevendo-se um máximo horário na envolvente de cerca de 28 µg/m3. No que respeita a partículas, é a
Tec-pellets a principal fonte emissora, prevendo-se um máximo de concentrações deste poluente na
atmosfera de 38 µg/m3 na zona envolvente à instalação.
Nas Figuras 4.6.1 e 4.6.2, encontram-se representados os padrões de distribuição das concentrações
máximas horárias de NO2 e PM-10 no domínio de simulação.
No Quadro 4.6.6 apresenta-se um resumo dos resultados obtidos nas simulações de dispersão de
poluentes na atmosfera, que corroboram as conclusões retiradas.
Quadro 4.6.6 – Síntese dos resultados obtidos nas simulações da qualidade do ar – Situação atual
Poluente
NO2

Parâmetro de análise
N.º de excedências da concentração
horária de 200 µg/m3

Valor - limite

Valor máximo
estimado

Área de
excedência do
valor- limite (ha)

18 excedências

0

0

-

28 µg/m3

-

40 µg/m3

5 µg/m3

0

35 excedências

0 excedências

0

-

34 µg/m3

-

µg/m3

0

Máximo horário
Média anual
PM-10

N.º de excedências da concentração
diária de 50 µg/m3
Máximo horário
Média anual

40

µg/m3
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Figura 4.6.1 – Padrão de distribuição do máximo das concentrações médias horárias de NO2 (µg/m3) no domínio
considerado (escala gráfica com valores expressos em metros)
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Figura 4.6.2 – Padrão de distribuição do máximo das concentrações médias horárias de PM (µg/m3) no domínio
considerado (escala gráfica com valores expressos em metros)
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4.6.5

Identificação de recetores sensíveis

A zona em que o Projeto se insere carateriza-se por uma ocupação mista, que inclui áreas agrícolas,
florestais e industriais, intercaladas com ocupação residencial.
No que respeita à ocupação residencial, destacam-se os seguintes elementos:
•

A habitação mais próxima localiza-se a cerca de 560 m a norte da área de implantação do
Projeto,

•

A sul, as habitações mais próximas encontram-se a uma distância aproximada de 570 m.

•

As povoações mais próximas do local de implantação do Projeto são Gandra, a norte e Água de
Saúde, a sul, ambas a cerca de 600 m de distância dos limites da Central.

4.6.6

Considerações finais

De acordo com os diversos elementos recolhidos e com os resultados obtidos das estimativas efetuadas
pode concluir-se que a qualidade do ar na zona envolvente ao Projeto se encontra condicionada pelas
emissões provenientes de vias rodoviárias de acesso preferencial á área de estudo – EM 506, EN 206 e
A7 e pela presença da unidade industrial da Tec-pellets. Contudo, as emissões identificadas na área de
proximidade do Projeto são pouco expressivas quando comparadas com a globalidade das emissões
identificadas para os dois concelhos analisados – Vila Nova de Famalicão e Póvoa do Varzim, não se
prevendo que as mesmas sejam responsáveis por uma degradação com significado da qualidade do ar
local, não se antevendo a ocorrência de fenómenos crónicos de poluição atmosférica nesta zona. Esta
conclusão é corroborada pelos níveis de qualidade do ar medidos na estação de monitorização da
qualidade do ar de Burgães em Santo Tirso e pelos resultados da simulação da dispersão de poluentes
obtidos.
4.6.7

Evolução na ausência do projeto

A evolução da situação existente na zona envolvente ao Projeto em avaliação, dependerá por um lado de
alterações em termos de volume de tráfego nas diversas vias que atravessam a zona e por outro na
eventual instalação de novas unidades industriais na área de estudo.
No que concerne à rede viária, os dados disponíveis não deixam antever o registo de alterações com
significado que possam comprometer os níveis de qualidade do ar atualmente registados.
No que respeita à instalação de novas unidades industriais está em curso a construção de uma nova
central a biomassa, com potência instalada de 11 MW, em área contígua à unidade da Tec-Pellets.
Esta nova unidade deterá caraterísticas semelhantes às da Central objeto da presente avaliação de
impactes, prevendo-se que seja responsável por um aumento das emissões de poluentes atmosféricos à
escala local, nomeadamente no que concerne a NOX e PM-10.
Assim, admitindo que as emissões provenientes da central da Probiomass serão semelhantes às
estimadas para o projeto em avaliação, uma vez que a potência instalada é aproximada e o regime de
funcionamento será análogo, estas representarão um aumento da ordem dos seguintes valores:
•

Emissão estimada de NOX de 220 ton/ano, a que se associa um aumento em cerca de 9% às
emissões conjuntas inventariadas para os concelhos de Vila Nova de Famalicão e Póvoa do
Varzim.

•

Emissão estimada de partículas de 37 ton/ano, a que se associa um aumento em cerca de 3%
às emissões conjuntas inventariadas para os concelhos de Vila Nova de Famalicão e Póvoa do
Varzim.

Embora não se estime que o aumento das emissões devido à presença da nova central da Probiomass
venha a conduzir à ocorrência de fenómenos de poluição atmosférica com ultrapassagem dos valores
limite estabelecidos para proteção da saúde humana e ecossistemas, foram efetuadas simulações da
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dispersão de NOX e PM-10, tendo em conta esta nova fonte emissora, para além do troço da autoestrada
A7 e a unidade da Tec-pellets, já consideradas para efeito de caraterização do cenário base.
Neste enquadramento, tendo em conta as informações disponibilizadas pelo proponente, foram
considerados para efeito de simulação desta nova fonte os seguintes parâmetros base:
•

Altura da chaminé de 29,5 m.

•

Diâmetro da chaminé de 1,5 m.

•

Caudal de exaustão de gases de 148 150 m3/h a uma temperatura de 140 ºC, correspondendo a
um caudal a PTN de 97 930 Nm3/h.

•

Emissão de NOX de 300 mg/Nm3.

•

Emissão de PM-10 de 50 mg/Nm3.

Tal como anteriormente no caso do cenário base, para as simulações da dispersão de poluentes na
atmosfera utilizou-se a informação da estação meteorológica de Parada, tendo em conta observações
horárias efetuadas durante o ano de 2007.
Para a contabilização dos troços da autoestrada A7, o modelo de simulação selecionado foi o modelo
CALINE-3,adequado à consideração de fontes em linha, enquanto que nos casos da Tec-pellets e da
central da Probiomass, foi utilizado o modelo ISCST3, adequado à estimativa das concentrações de
poluentes resultantes da presença de fontes pontuais e fontes em área.
Em termos de domínio de simulação considerou-se o já apresentado no capítulo 4.6 e para o mesmo
número de recetores (1615 pontos de cálculo).
Uma vez determinadas, as concentrações horárias de poluentes, foram posteriormente calculados os
diversos parâmetros estatísticos de qualidade do ar, referidos na legislação portuguesa (DL n.º 102/2010,
de 23 de setembro), tendo em conta os resultados agregados fornecidos pelos dois modelos e para os
poluentes considerados, nomeadamente os seguintes:
•

•

Para NO2:
o

Concentração média anual.

o

Número de excedências da concentração horária de 200 µg/m3.

Para PM-10:
o

Concentração média anual.

o

Número de excedências da concentração média diária de 50 µg.m-3.

Também neste cenário as simulações efetuadas não preveem que sejam ultrapassados os limites
impostos na legislação no que respeita a qualquer dos poluentes analisados.
Dos resultados obtidos conclui-se que em termos de NOX, a nova central de biomassa passa a determinar
com significado o aumento dos níveis deste poluente na atmosfera apesar de este aumento não significar
a ocorrência de situações preocupantes do ponto de vista da saúde humana.
No que concerne as níveis de partículas é a Tec-pellets que continua a ser determinante para os níveis
de concentração obtidos, embora, também neste caso não se preveja que os limites legislados sejam
ultrapassados.
Nas Figuras 4.6.3 e 4.6.4 encontram-se representados os padrões de distribuição das concentrações
máximas horárias de NO2 e PM-10 no domínio de simulação, para o cenário de projeção da situação
atual sem projeto.
No Quadro 4.6.7 apresenta-se um resumo dos resultados obtidos nas simulações de dispersão de
poluentes na atmosfera, que corroboram as conclusões retiradas.
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Figura 4.6.3 – Padrão de distribuição do máximo das concentrações médias horárias de NO2 (µg/m3) no domínio
considerado – Projeção do cenário base (escala gráfica com valores expressos em metros)
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Figura 4.6.4 – Padrão de distribuição do máximo das concentrações médias horárias de PM-10 (µg/m3) no domínio
considerado – Projeção do cenário base (escala gráfica com valores expressos em metros)
Quadro 4.6.7 – Síntese dos resultados obtidos nas simulações da qualidade do ar – Projeção do cenário base
Poluente
NO2

Parâmetro de análise
N.º de excedências da concentração
horária de 200 µg/m3
Máximo horário
Média anual

PM-10

N.º de excedências da concentração
diária de 50 µg/m3
Máximo horário
Média anual

Valor - limite

Valor máximo
estimado

Área de
excedência do
valor- limite (ha)

18 excedências

0

0

-

40 µg/m3

-

40 µg/m3

5 µg/m3

0

35 excedências

0 excedências

0

-

34 µg/m3

-

40 µg/m3

1,3 µg/m3

0
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4.7
4.7.1

Ambiente sonoro
Características da zona envolvente

Na Figura 3.1.1 podem-se observar as características da zona envolvente com base em fotografia aérea.
Na envolvente próxima da área para a qual está projetada a Central há que assinalar a zona industrial
constituída pela transportadora Transfradelos, a fábrica de pellets Tec Pellets e a central de biomassa
Probiomass (atualmente em construção) e outras zonas predominantemente rurais ou florestais.
As ocupações do solo com sensibilidade ao ruído são, essencialmente, habitações do tipo uni-familiar
com 1 e 2 pisos, com terreno circundante e com anexos, pertencentes a núcleos habitacionais,
destacando-se pela sua proximidade os seguintes núcleos:
-

Gandra, a distâncias superiores a 560 m da área para a qual está projetada a central a
biomassa;

-

Águas de Saúde, a distâncias superiores a 580 m da área para a qual está projetada a
central a biomassa.

As principais fontes de ruído responsáveis pelo estabelecimento do ambiente sonoro na zona envolvente
do projeto são: (i) naturais, (ii) tráfego rodoviário nas vias rodoviárias existentes (A7 e vias locais), (iii)
ruído industrial da Tec Pellets e (iv) atividades humanas.
4.7.2

Enquadramento legal

A legislação nacional sobre o ruído ambiente em Portugal, atualmente enquadrada pelo Regulamento
Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo DL n.º 9/2007, de 17 de janeiro, estabelece o regime de prevenção
e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações.
O artigo 3º do Regulamento Geral do Ruído define “zona sensível” como a “área definida em plano
municipal de ordenamento do território como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas,
hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades
de comércio e de serviços destinadas a servir a população local ……”. “Zona mista” é “área definida em
plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou
previstos, para além dos referidos na definição de zonas sensível”.
O n.º 2 do artigo 6º do Regulamento Geral do Ruído estabelece que “compete aos municípios estabelecer
… a classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas”.
As alíneas a) e b) do ponto 1 do artigo 11.º estabelecem em função da classificação de uma zona como
mista ou sensível, os seguintes valores limite de exposição: 65 dB(A) para o indicador Lden e 55 dB(A)
para o indicador Ln nas “zonas mistas” e 55 dB(A) para o indicador Lden e 45 dB(A) para o indicador Ln nas
“zonas sensíveis.” Mas, se na proximidade das zonas sensíveis existir em funcionamento uma grande
infraestrutura de transporte, os valores limites passam a ser de 65 dB(A) para o indicador Lden e 55 dB(A)
para o indicador Ln.
De acordo com as alíneas d) e e) do mesmo ponto, para zonas sensíveis em cuja proximidade esteja
projectada, à data de elaboração ou revisão do plano municipal, uma grande infraestrutura de transporte,
os valores limite de exposição são: 65 dB(A) para o indicador Lden e 55 dB(A) para o indicador Ln, no caso
de tráfego aéreo e 60 dB(A) para o indicador Lden e 50 dB(A) para o indicador Ln para outro tipo de
transporte.
O ponto 3 do artigo 11.º estabelece que na ausência da classificação de zona mista e de zona sensível os
valores limite de exposição a aplicar aos receptores sensíveis são: 63 dB(A) para o indicador Lden e 53
dB(A) para o indicador Ln.
A alínea a) do n.º 1 do artigo 13º do Regulamento Geral do Ruído, estabelece que “a instalação e o
exercício de atividades ruidosas em zonas mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na
proximidade dos receptores sensíveis isolados estão sujeitos ao cumprimento dos valores limite fixados
no artigo 11º.”
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A alínea b) do n.º 1 do artigo 13º do Regulamento Geral do Ruído, estabelece que a diferença entre o
valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da
atividade ou atividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, não poderá exceder 5
dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período noturno, consideradas
as correções indicadas no anexo I”.
Este critério não se aplica em qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do
ruído ambiente exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente
no interior do locais de recepção igual ou inferior a 27 d(A), considerando o estabelecido nos n.ºs 1 e 4 do
Anexo I.
O Anexo I do Regulamento Geral do Ruído, estabelece que:
“1 – O valor do LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular deverá ser
corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do ruído particular, passando a designarse por nível de avaliação, LAr, aplicando a seguinte fórmula:
LAr = LAeq + K1 + K2;

onde K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva.

Estes valores serão K1 = 3 dB ou K2 = 3 dB se for detectado que as componentes tonais ou impulsivas,
respectivamente, são características essenciais do ruído particular ou serão K1 = 0 dB ou K2 = 0 dB se
estas componentes não forem identificadas. Caso se verifique a coexistência de componentes tonais e
impulsivas, a correção a adicionar será de K1 + K2 = 6 dB.
O método para detectar as características tonais do ruído dentro do intervalo de tempo de avaliação
consiste em verificar, no espectro de um terço de oitava, se o nível de uma banda excede o das
adjacentes em 5 dB ou mais, caso em que o ruído deve ser considerado tonal.
O método para detectar as características impulsivas do ruído dentro do intervalo de tempo de avaliação
consiste em determinar a diferença entre o nível sonoro contínuo equivalente, LAeq, medido em simultâneo
com característica impulsiva e fast. Se esta diferença for superior a 6 dB, o ruído deve ser considerado
impulsivo.
2 – Aos valores limite da diferença entre o LAeq do ruído ambiente que inclui o ruído particular corrigido
(LAr) e o LAeq do ruído residual, estabelecidos no n.º 1 do artigo 13º, deverá ser adicionado o valor D
indicado na tabela seguinte. O valor D é determinado em função da relação percentual entre a duração
acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência
D

Valor da relação percentual (q) entre a duração acumulada de ocorrência do ruído particular
e a duração total do período de referência

[dB(A)]

q ≤ 12,5%

4

12,5% < q ≤ 25%

3

25% < q ≤ 50%

2

50% < q ≤ 75%

1

q > 75%

0

3 – Para o período noturno, os valores de D iguais a 4 e 3 indicados na tabela anterior não são aplicáveis,
mantendo-se D = 2 para valores percentuais inferiores ou iguais a 50%. Exceptua-se desta restrição a
aplicação de D=3 para atividades com horário de funcionamento até às 24 horas.
4 – Para efeitos da verificação dos valores fixados na alínea b) do n.º 1 e no n.º 5 do artigo 13º, o
intervalo de tempo a que se reporta o indicador LAeq corresponde ao período de um mês, devendo
corresponder ao mês mais crítico do ano em termos de emissão sonora da(s) fonte(s) de ruído em
avaliação no caso de se notar marcada sazonalidade anual.”
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De notar que a central a biomassa irá funcionar 24 sob 24 horas, logo D=0.
No sentido de obter informação acerca da existência de zonamento acústico da envolvente do projeto em
análise, foram consultadas as cartas de zonamento disponibilizadas nas páginas de Internet dos
municípios onde existem usos do solo com sensibilidade ao ruído potencialmente afetados ruído emitido
pela Central. Quer na carta de zonamento da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão quer na da
Câmara Municipal de Póvoa de Varzim as zonas envolventes do projeto são identificadas como zona
mista.
Nestas zonas com classificação acústica de zona mista, aplicam-se aos receptores existentes os valores
limite de Lden igual ou inferior a 65 dB(A) e Ln igual ou inferior a 55 dB(A).
4.7.3

Caracterização local

4.7.3.1

Medições acústicas

Para apreciação das características acústicas da envolvente da Central, procedeu-se à caracterização
experimental do ambiente sonoro junto dos usos do solo mais próximos, através de uma visita técnica e
da realização de um programa de medições acústicas.
Os locais selecionados correspondem àqueles cujo uso do solo se considera sensível ao ruído e se
situam na proximidade da Central. Os locais encontrados exibiam ocupação residencial.
As medições Acústicas foram efetuadas em diferentes dias do mês de julho de 2016, pelo laboratório de
ensaios Acusticontrolab acreditado (L0644) pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC) e parte
integrante da Acusticontrol Lda.
Foram efetuados registos dos valores do nível sonoro contínuo equivalente, LAeq, tendo sido recolhidas
várias amostras de sinal sonoro durante a vigência dos períodos regulamentares, diurno (entre as 7h00 e
as 20h00), entardecer (entre as 20h00 e as 23h00) e noturno (entre as 23h00 e as 07h00).
Os valores registados para o nível sonoro contínuo equivalente do ruído ambiente, LAeq, conduziram aos
valores dos indicadores de ruído ambiente:
-

Ld (LAeq no período diurno, das 07h00 às 20h00),

-

Le (LAeq no período entardecer, das 20h00 às 23h00),

-

Ln (LAeq no período noturno, das 23h00 às 07h00).

A partir dos valores dos indicadores de ruído, foi, ainda, calculado o valor do indicador de ruído diurnoentardecer-noturno Lden, associado ao incómodo geral de acordo com a fórmula constante da alínea j) do
artigo 3º do Regulamento Geral do Ruído pelo DL n.º 9/2007 de 17 de janeiro:
L

Lden = 10 × log

d
1 ⎡
10
13
×
10
+ 3 × 10
⎢
24 ⎢⎣

Le +5
10

+ 8 × 10

Ln +10
10

⎤
⎥
⎥⎦

Foram utilizados equipamentos de medição devidamente homologados e verificados pelo Laboratório
Primário de Metrologia Acústica.
Durante as medições o microfone do sonómetro foi equipado com um protetor de vento para evitar sinais
espúrios de baixa frequência provocados pelo vento. Qualquer energia residual assume importância
irrelevante na medida em que todas as medições foram realizadas com malha de ponderação A.
Foi ainda utilizado um tripé para garantir estabilidade ao sistema de medição. O equipamento foi
convenientemente calibrado com o respectivo calibrador pistonfone antes do início das medições. A
calibração foi confirmada no final de cada sessão de medições, não se tendo verificado desvios das
posições de calibração.
Foram seguidas as recomendações descritas na normalização portuguesa aplicável, nomeadamente as
constantes na NP ISO 1996-2, "Acústica. Descrição e avaliação do ruído ambiente Parte 2: Determinação
dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente.
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Assim, para cada período de referência, foram tomados diferentes amostras com tempos de integração
variáveis, de acordo com as características do ambiente acústico nos locais, de forma a garantir a
representatividade e estacionaridade temporal dos sinais sonoros.
Foram igualmente registados dados referentes às fontes de ruído preponderantes para a caracterização
do ambiente sonoro e, durante as avaliações acústicas efetuadas, foi medida a temperatura a velocidade
do vento existente, recorrendo-se a um termómetro/anemómetro digital.
4.7.3.2

Ambiente sonoro local

O Quadro 4.7.1 resume as observações e resultados das medições acústicas efetuadas.
Nesta tabela estão indicados os valores médios dos registos correspondentes às amostras registadas
para o índice LAeq, para cada um dos períodos de referência, nos locais monitorizados, bem como os
valores do indicador de ruído ambiente global Lden.
Os valores apresentados foram arredondados à unidade.
Apresentam-se, também, por ordem decrescente de importância, as fontes de ruído determinantes para o
estabelecimento do ambiente sonoro dos locais de avaliação acústica selecionados.
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Quadro 4.7.1 - Locais de medição e níveis sonoros registados
Local

Fontes
Sonoras

Local 1, a cerca de 550 m de
distância a noroeste da
Central.
Casas de habitação com 1 e 2
pisos, com anexos e terreno
circundante, pertencentes à
localidade de Gandra

Naturais
R. Industrial
Tráf. rodoviário
Act. humanas

Localização Geográfica/ Coordenadas
Geográficas dos Locais de Medição

[dB(A)]

Ld = 42
Le = 45
Ln = 42
Lden = 49

Latitude: 41°23'40.38"N
Longitude: 8°36'37.88"W

Local 2, a cerca de 600 m de
distância a sudeste da Central.
Casas de habitação com 1 e 2
pisos, com anexos e terreno
circundante, pertencentes à
localidade de Águas de Saúde

Ld = 39
Le = 43
Ln = 43
Lden = 49

Naturais
R. Industrial
Tráf. rodoviário

Latitude: 41°23'11.23"N
Longitude: 8°35'58.34"W

Local 3, a cerca de 880 m de
distância a sul da Central.
Casas de habitação com 1 e 2
pisos, com anexos e terreno
circundante, pertencentes à
localidade de Águas de Saúde

Ld = 40
Le = 42
Ln = 40
Lden = 46

Naturais
R. Industrial
Tráf. rodoviário

Latitude: 41°22'58.72"N
Longitude: 8°36'6.90"W

Todos os locais avaliados exibem um ambiente sonoro sossegado, típico de zonas e/ou locais afastados
de fontes sonoras dignas de registo e/ou de relevância.
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Os valores dos níveis sonoros registados e obtidos nas diversas amostras efetuadas são consistentes e
reveladores do carácter rural da ocupação da área envolvente da Central.
Estes locais apresentam níveis sonoros muito baixos, não atingindo os 45 dB(A) para o indicador de ruído
Ln e os 50 dB(A) para o indicador Lden.
Em todos os Locais avaliados, os valores registados para os indicadores Lden e Ln respeitam os limites
legalmente estabelecidos para zonas com classificação acústica de zona mista. Ou seja, os valores
obtidos para os indicadores Lden e Ln são iguais ou inferiores a 65 dB(A) e 55 dB(A) respectivamente.
4.7.4

Evolução na ausência do projeto

Na ausência da construção da central a biomassa de 10 MW em Corga de Fradelos, e considerando que
nas zonas envolventes da Central não serão implantadas outras fontes geradoras de ruído nem serão
modificadas as principais vias de tráfego rodoviário, não se preveem alterações significativas do ambiente
sonoro local. Salvaguarda-se a entrada em funcionamento da Probiomass, atualmente em construção,
que poderá, eventualmente, introduzir alterações no ambiente sonoro. No entanto, face aos níveis
sonoros atualmente verificados e às emissões sonoras espetáveis para a Probiomass, não deverão existir
alterações nos níveis sonoros atuais provenientes do funcionamento da Probiomass.

4.8

Resíduos

O planeamento e gestão de resíduos, englobando as diversas tipologias de resíduos bem como as
respetivas origens, é um dos objetivos das políticas de Ambiente, sendo regulado pelo DL n.º 73/2011, de
17 de junho, que estabelece a terceira alteração do DL n.º 178/2006, de 5 de setembro e transpõe a
Diretiva n.º 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008.
Neste diploma legal são referidos como aspetos a perseguir, o reforço da prevenção da produção de
resíduos, fomentando a sua reutilização e reciclagem, promovendo o pleno aproveitamento do novo
mercado organizado de resíduos, como forma de consolidar a valorização dos resíduos, com vantagens
para os agentes económicos, bem como estimular o aproveitamento de resíduos específicos com elevado
potencial de valorização.
Ainda neste âmbito é ainda prevista a aprovação de programas de prevenção e o estabelecimento de
metas de preparação para reutilização, reciclagem e outras formas de valorização de resíduos, a cumprir
até 2020, materializadas, do ponto de vista estratégico e enquadrador, no Plano Nacional de Gestão de
Resíduos (PNGR).
A este respeito importa referir que este plano estabelece, entre outras, as seguintes metas estratégicas
com especial relevância para o presente estudo:
•

Reduzir a produção de resíduos, projetando-se para 2020 um índice de 82,0, face ao valor de
referência (100) determinado pela média da produção de resíduos no período entre 2008 e
2012.

•

Reduzir a quantidade de resíduos eliminados, projetando-se para 2020 um índice de 41,0, face
ao valor de referência (100) determinado pela média da eliminação de resíduos no período entre
2008 e 2012.

•

Reduzir a emissão de gases com efeito de estufa do sector de resíduos, considerando como
meta a atingir em 2020 o valor de 4,0 Mt CO2eq. emitidos para atmosfera pelo sector de gestão
de resíduos.

Concorrendo para o sucesso da concretização das metas estratégicas referidas, é estabelecido no PNGR
o Objetivo Operacional 3 (OP3) definido pela promoção do fecho dos ciclos dos materiais e o
aproveitamento da energia em cascata.
Neste contexto é referido que “a promoção do fecho dos ciclos de materiais e o aproveitamento da
energia em cascata visam direcionar os resíduos e as perdas de energia para novas aplicações
produtivas. Esta abordagem procura evitar o consumo de novas matérias -primas e energia, contribuindo
EIA da Central de Biomassa de 10 MW, em Corga de Fradelos – Vol. II – Relatório

Página 72 de 161

para a conservação dos recursos e o desviar dos fluxos residuais do seu percurso habitual, contribuindo
igualmente para reduzir a pressão sobre o ambiente.”
Das diversas fileiras e fluxos específicos que podem contribuir para ser possível atingir este objetivo
operacional destacam-se os biorresíduos, os plásticos, o vidro, o papel e o cartão, os metais e a madeira,
o composto e as lamas de ETAR, sendo a utilização de parte destes resíduos no setor termoelétrico,
promovendo a sua valorização energética, um dos aspetos com relevância.
No concelho de Vila Nova de Famalicão foram recolhidas, em 2014, 46801 toneladas de RU, das quais
6340 toneladas foram encaminhadas para reciclagem através de fluxos específicos.
Os RU recolhidos são no essencial enviados para a RESINORTE, entidade em alta que é responsável
pelo tratamento dos mesmos, detendo em Riba d’Ave uma unidade de tratamento mecânico e biológico e
em Santo Tirso um aterro sanitário. Na área de abrangência do concelho encontram-se cadastrados 372
ecopontos e 2 ecocentros (dados reportados à ERSAR).
Em termos de método de eliminação de RSU, é deposição em aterro, pior opção de acordo com a
hierarquia de gestão dos resíduos, que continua a ser a solução mais utilizado em Portugal, tendo-se
verificado que em 2014, quase metade (49,0%) dos resíduos urbanos recolhidos foram encaminhados
para aterro.
No que concerne aos resíduos setoriais, terão sido gerados ou operados pelo tecido empresarial
português, em 2014, cerca de 11,3 milhões de toneladas, sendo o setor da indústria transformadora o
principal gerador de resíduos setoriais, cabendo-lhe um total de 2,7 milhões de toneladas de resíduos. Na
Figura 4.8.1 apresenta-se a distribuição da quantidade média de resíduos setoriais gerados/operados por
setor económico de atividade no intervalo entre 2010 e 2014.

Figura 4.8.1 – Resíduos setoriais gerados/operados por principais setores de atividade (103 ton)

Em Vila Nova de Famalicão regista-se a presença de um Centro Integrado de Valorização de Resíduos
Industriais não Perigosos (VALOR-RIB - Indústria de Resíduos), constituído por três unidades
operacionais: aterro de resíduos não perigosos, centro de triagem de produtos valorizáveis e uma
plataforma de tratamento de inertes de construção e demolição.
No que respeita aos fluxos específicos de resíduos, entre 2007 e 2014, o conjunto das entidades gestoras
destes fluxos (resíduos de embalagens, óleos minerais usados, pneus usados, resíduos de equipamentos
elétricos e eletrónicos, resíduos de pilhas e acumuladores e de veículos em fim de vida) contabilizaram a
produção/recolha de um total de 15,2 milhões de toneladas (média de 1,9 milhões de t/ano), dos quais
67,1% foram valorizados (10,2 milhões de toneladas).
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Na Figura 4.8.2 apresenta-se a distribuição das quantidades de materiais geridos e valorizados por fluxo
específico, tendo por base a estimativa para o ano 2014.
Quanto a operadores de resíduos licenciados, em Vila Nova de Famalicão regista-se a presença de 24
operadores distintos possibilitando desta forma o encaminhamento de diversos tipos de resíduos
passíveis de valorização para os fluxos específicos apropriados.

Figura 4.8.2 – Fluxos específicos de resíduos gerados, recolhidos e valorizados (ton)

Como operadores de gestão de resíduos destacam-se, pela abrangência da licença de que dispõem, os
seguintes:
•

RESINORTE - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.

•

Biological - Gestão de Resíduos Industriais Lda.

•

BioVia - Engenharia e Gestão Ambiental, S.A.

Finalmente é ainda de referir que alguns resíduos provenientes de materiais naturais originados por
organismos vivos estão excluídos do âmbito da aplicação do DL n.º 178/2006, de 5 de setembro,
nomeadamente:
a) As matérias fecais não abrangidas pela alínea c) do n.º 3 (Subprodutos de Origem Animal não
abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1069/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21
de outubro – Regulamento SPOA),
b) as palhas e,
c) outro material natural não perigoso de origem agrícola ou silvícola,
que sejam utilizados na agricultura, pecuária ou na silvicultura ou para a produção de energia a partir
dessa biomassa através de processos ou métodos que não prejudiquem o ambiente nem ponham
em perigo a saúde humana.
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O aproveitamento de biomassa florestal para a produção de energia elétrica, ou simultaneamente para
produção de energia elétrica e calor (cogeração), enquadra-se na organização do Sistema Elétrico
Nacional, no âmbito de sistemas de menor dimensão.
Assim, a integração da valorização da biomassa no quadro das políticas florestais, tem sido promovida no
contexto da promoção da utilização de fontes de energia renováveis e da redução da dependência
energética externa, em associação com as estratégias e ações para a defesa da floresta contra os
incêndios e no âmbito da gestão florestal sustentável, por via da valorização deste material que nestas
condições dispensa a classificação como resíduo.
Em Portugal, o potencial anual disponível de biomassa florestal é de cerca de 2 milhões de toneladas.
Nos distritos de Braga e Porto, onde se inserem os concelhos de Vila Nova de Famalicão e Póvoa do
Varzim, a produção anual de biomassa florestal residual é estimada em 73 445 ton/ano e 69 011 ton/ano,
respetivamente, material que requer encaminhamento para valorização, sendo a sua utilização como
fonte renovável de energia uma das alternativas a considerar em termos de gestão.
4.8.1

Evolução na ausência do projeto

Relativamente ao setor dos resíduos, não se prevê o registo de alterações com significado devendo, no
essencial, manter-se a situação descrita na caraterização do cenário base.
Acresce contudo que a presença da nova central de biomassa da Probiomass constitui uma oportunidade
de escoamento de biomassa florestal residual a qual se integrará num processo de valorização
energética deste material evitando emissões adicionais de CO2.
O consumo de biomassa estimado para esta unidade é de 18 ton/h, com regime de funcionamento de
7 500 h/ano, permitindo escoar 135 000 ton/ano, ou seja, uma fração significativa do potencial de
produção deste material nos distritos de Braga e Porto.

4.9
4.9.1
4.9.1.1

Sistemas ecológicos
Métodos
Flora e Vegetação

Na delimitação da área de estudo sobre a qual incidirá a caracterização a realizar considerou-se a área a
ocupar pela subestação e o traçado previsto para as linhas, acrescidos de uma faixa de 200 m em seu
redor.
Para a caracterização do ambiente afetado visitou-se a área de estudo no dia 28 de junho de 2016, tendo
por base fotografia aérea de 2006 e de 2010.
A área de estudo foi prospectada para detecção de espécies protegidas e de Habitats da Rede Natura
2000 (sensu Diretiva 92/43/CEE) aí existentes, assim como de outras comunidades vegetais com
interesse para conservação. Recolheu-se informação acerca da composição florística das comunidades
vegetais ocorrentes, para posterior caracterização.
Os espécimes observados foram identificados no local ou posteriormente, em gabinete, recorrendo a
bibliografia especializada. Os critérios taxonómicos e nomenclaturais seguidos são os de “Checklist da
Flora de Portugal” (Sequeira et al. (coord.), 2011. http://www3.uma.pt/alfa/checklist_flora_pt.html). A
nomenclatura sintaxonómica seguida é a de “Vascular plant communities of Spain and Portugal. Addenda
to the Syntaxonomical checklist of 2001” (Rivas-Martínez et al., 2002). Os critérios de identificação dos
Habitats são os de “Plano Sectorial da Rede Natura 2000 – Fichas de caracterização dos Habitats
Naturais” (ALFA – Associação Lusitana de Fitossociologia, 2006).
4.9.1.2

Fauna

Previamente aos trabalhos de campo realizados, foi efetuado um reconhecimento da zona de afectação e
sua envolvente próxima.
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No dia 28 de junho percorreu-se a área de estudo com o objectivo de identificar a fauna que dela poderá
estar dependente.
A visita foi efetuada numa altura do ano que favorece a detecção de espécies de carácter residente ou
estival pois coincide com o período de reprodução, embora já na sua fase final. A ocorrência das
espécies foi confirmada por observação direta dos animais ou por detecção de vestígios, desde que
incluídas na área em estudo.
Para além das espécies efetivamente detectadas no terreno, foi realizada uma listagem das espécies que
poderão ocorrer na área de modo a caracterizar a comunidade faunística local e a avaliar mais
corretamente o seu valor ecológico. Para esta análise consideraram-se os biótopos observados e a
informação dos requisitos ecológicos das várias espécies. Esta informação foi recolhida em Palmeirim &
Rodrigues (1992), Rainho et al. (2013) e Mathias (1999) para os mamíferos, em Equipa Atlas (2008) para
as aves, e por fim, em Loureiro et al. (2008) para os répteis e anfíbios.
A importância em termos de conservação da área de afectação foi avaliada com base nesta lista e
considerando:
-

O estatuto de conservação das diferentes espécies de acordo com o Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005)

-

Os DL 140/99 de 24 de abril e DL 49/2005 de 24 de fevereiro, anexos B-II e B-IV, que
transpõem a Diretiva Habitats (92/43/CEE), de 21 de maio de 1992 e o DL n.º 156-A/2013
(que procede à transposição da Diretiva n.º 2013/17/UE). Esta diretiva define que para a
conservação das espécies de interesse comunitário constantes no anexo II devem ser
designadas Zonas Especiais de Conservação (ZEC) e para as constantes no anexo IV é
necessária uma proteção rigorosa na sua área de repartição natural. Esta proteção rigorosa
prevê, entre outras, a proibição da perturbação intencional dessas espécies, nomeadamente
durante o período de reprodução, de dependência, de hibernação e de migração e a
deterioração ou a destruição dos locais de reprodução ou áreas de repouso.

Os DL 140/99 de 24 de abril e DL 49/2005 de 24 de fevereiro, que transpõem igualmente a Diretiva Aves
(Diretiva 79/409/CEE) de 2 de abril de 1979, com a redação dada pelo DL 49/2005 de 24 de fevereiro –
Anexo I e o DL n.º 156-A/2013 (que procede à transposição da Diretiva n.º 2013/17/UE). As espécies
mencionadas no Anexo I devem ser objecto de medidas de conservação especial respeitantes ao seu
habitat, de modo a garantir a sua sobrevivência e a sua reprodução na sua área de distribuição. Esta
diretiva proíbe também a perturbação intencional, nomeadamente durante o período de reprodução e de
dependência, de todas as aves que vivem naturalmente em estado selvagem.
As espécies que estão incluídas no anexo I da Diretiva Aves, nos anexos II e IV da Diretiva Habitats ou
que em Portugal têm um estatuto de VU – Vulnerável, EN – Em Perigo, CR – Criticamente em Perigo, RE
– Regionalmente Extinto, foram consideradas como tendo um estatuto de ameaça.
4.9.2
4.9.2.1

Resultados
Flora e Vegetação

Enquadramento
A área de estudo localiza-se no Superditrito Miniense Litoral (Região Eurosiberiana, Sub-região AtlânticaMedioeuropeia, Superprovíncia Atlântica, Província Cantabro-Atlântica, Subprovíncia Galaico-Asturiana,
Sector Galaico-Português, Subsector Miniense) (Costa et al., 1998) (Figura 4.9.1).
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Figura 4.9.1 – Enquadramento biogeográfico.

Em termos bioclimáticos, situa-se numa área de transição entre macro-bioclima Mediterrânico, termotipo
Mesomediterrânico inferior e ombrotipo Húmido inferior (Mesquita & Sousa, 2009) (Figura 4.9.2).
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Figura 4.9.2 – Enquadramento bioclimático.

A vegetação zonal é a vegetação que se desenvolve naturalmente em cada local e que não é
condicionada por factores locais, estando estreitamente relacionada apenas com o clima regional. A área
de estudo corresponde à série Viburno tini-Querco roboris Sigmetum, constituída por mosaicos de
vegetação formados pelos seguintes elementos: bosques dominados por carvalho-alvarinho (Viburno tiniQuercetum roboris), matagais dominados por medronheiro por vezes contendo azereiros (Pruno
lusitanicae-Arbutetum unedonis), giestais (Ulici latebracteati-Cytisetum striati), urzais e urzais-tojais (Erico
umbellatae-Pterospartetum tridentati; Ulicetum latebracteati-minoris; Ulici minoris-Ericetum umbellatae) e
prados vivazes dominados por bracejo (Avenulo sulcatae-Stipetum giganteae) ou por Agrostis spp.
(Gaudinio fragilis-Agrostietum stoloniferae).
A Central de Biomassa em estudo está prevista para uma área com ocupação do solo predominante de
vegetação arbustiva, cortada por inúmeros caminhos. Verificou-se a presença de despejos de lixo de
origem diversa, associados por vezes a sinais evidentes de remeximento do solo. Nestes locais, o
coberto vegetal é constituído quase unicamente por espécies exóticas invasoras e por espécies ruderais
cosmopolitas. A área é cortada por uma linha de água bastante alterada, que parece ter sofrido várias
alterações de relevo, onde foram encontradas algumas espécies higrófilas espontâneas com algum
interesse, mas sempre em contexto de elevada ação antrópica.
Flora
A Diretiva n.º 92/43/CEE, também conhecida por “Diretiva Habitats”, constitui aquele que é considerado o
principal instrumento legal de proteção e conservação dos habitats naturais da flora selvagem não
abrangidos por Áreas de Paisagem Protegida ou Parques Nacionais ou Naturais. Este instrumento tem
por objectivo garantir a conservação da biodiversidade das espécies autóctones da flora e fauna e
respectivos habitats, atendendo prioritariamente às mais ameaçadas e tomando em consideração as
exigências económicas, sociais, culturais e regionais, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável
(DL n.º 226/97). Portugal fez a transposição da Diretiva Habitats para a ordem jurídica interna mediante o
DL n.º 226/97, de 27 de agosto. Este foi revogado pelo DL n.º 140/99, de 24 de abril, retificado pela
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Declaração de Rectificação n.º 10-AH/99, de 31 de maio, e alterado pelo DL n.º 49/2005, de 24 de
fevereiro, e pelo DL n.º 156-A/2013, de 8 de novembro.
O anexo B-II do DL n.º 140/99 (alterado) as espécies consideradas de interesse comunitário
(descriminando as que são consideradas prioritárias); o anexo B-IV lista as espécies de interesse
comunitário que exigem uma proteção rigorosa; e o anexo B-V as espécies de interesse comunitário cuja
captura ou colheita na Natureza e exploração podem ser objecto de medidas de gestão.
No que respeita à flora, o trabalho de campo realizado foi direccionado para a prospecção das espécies
constantes nestes anexos, assim como de outras espécies reconhecidamente raras e com interesse para
conservação, mas sem estatuto legal de proteção. Consultou-se a informação disponível em
http://www.flora-on.pt (por quadrícula UTM de 10km), mas estes autores não referem qualquer espécie
rara ou protegida para esta área.
No decorrer dos trabalhos de campo não foi observada a presença de espécies endémicas ou protegidas.
É de assinalar, no entanto, a presença de uma pequena quantidade de Sphagnum numa vala junto a um
caminho, que beneficia de escorrências da linha de água já referida. Este musgo surgiu acompanhado de
Anagallis tenella, Isolepis fluitans e Wahlenbergia hederacea, espécies relativamente pouco frequentes
em Portugal Continental, uma vez que são características de solos turfosos ou encharcados, habitat
pouco comum no território; são, no entanto, espécies de ampla distribuição, pelo que não têm estatuto de
proteção legal (Figuras 4.9.3 a 4.9.5).

Figura 4.9.3 – Imagem de Anagallis tenella
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Figura 4.9.4 – Imagem de Sphagnum isolepis fluitans

Figura 4.9.5 – Imagem de Whalenbergia hederacea

A área de estudo foi sujeita a forte ação antrópica, que se traduz numa grande alteração do meio e
consequente degradação das comunidades vegetais, pelo que a maioria da flora presente corresponde a
espécies ruderais, muitas delas exóticas. A presença de espécies exóticas de elevada invasibilidade é um
factor de ameaça para a flora autóctone, uma vez que estas competem diretamente pelos biótopos
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disponíveis, com grande vantagem para a flora invasora, que é muito mais agressiva na colonização de
novas áreas.
A época de realização dos trabalhos de campo foi um pouco tardia, pouco propícia à detecção de plantas
de floração no início da Primavera, pelo que algumas espécies interessantes para conservação podem
estar presentes mas não ser detectáveis nesta altura, embora tal seja pouco provável, pelas
características do território.
Apresenta-se no Anexo 6 o elenco florístico da área de estudo, onde são listadas as espécies
observadas durante os trabalhos de campo, juntamente com as espécies assinaladas por Lourenço
(2016) para a quadrícula UTM de 10km onde a mesma se localiza (NF 38), num total de 153 taxa
distintos.
Vegetação e Habitats
No anexo B-I do DL n.º 140/99 (alterado) constam os Habitats que merecem proteção especial.
Como foi já referido, a vegetação espontânea existente na área de estudo reflete uma forte ação
antrópica, apresentando-se muito degradada. As comunidades que correspondem a estádios
sucessionais evoluídos e, como tal, com elevada complexidade estrutural estão ausentes. As
comunidades que correspondem a estádios sucessionais menos evoluídos são relativamente comuns,
mas apresentam-se em muito mau estado de conservação, sobretudo pela presença de espécies
nitrófilas e de exóticas invasoras.

Figura 4.9.6 – Aspecto geral das comunidades existentes na área de estudo (urzais-tojais com ou sem eucaliptal,
comunidades ruderais e vegetação higrófila).

As formações vegetais que poderiam eventualmente corresponder a Habitats sensu Rede Natura 2000
estão em muito mau estado de conservação, pelo que não são elegíveis como tal. As formações vegetais
encontradas caracterizam-se do seguinte modo:
Urzais-tojais galaico-portugueses não litorais
Matos baixos de bioclima temperado com elevado grau de cobertura, dominados por nanofanerófitos,
correspondentes, neste caso, à associação Ulicetum latebracteato-minoris, com Ulex minor, Ulex
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europaeus subsp. latebracteatus, Cistus psilosepalus, Calluna vulgaris, Erica cinerea, Erica umbellata,
etc. Em bom estado de conservação, estas comunidades correspondem ao habitat 4030, que é
provavelmente o habitat mais comum em Portugal continental, sendo o subtipo 2 o que ocorre nas áreas
de bioclima temperado.
As comunidades presentes na área de estudo encontram-se em mau estado de conservação,
fragmentadas por uma rede densa de caminhos e com presença de eucalipto e pinheiro-bravo, assim
como de extensas áreas de Pteridium aquilinum e Rubus ulmifolius (silvas).
Estas comunidades surgem também no sobcoberto dos eucaliptais que ocorrem na área de estudo.
Formam um mato esparso e estiolado devido ao elevado ensombramento, floristicamente empobrecido
quando comparado com as áreas cartografadas. A combinação florística observada é característica do
habitat 4030pt2, mas a formação não cumpre os requisitos estruturais mínimos para que possa ser
considerada habitat, pelo domínio do estrato arbóreo de eucalipto. Os locais mais húmidos são
dominados por Rubus ulmifolius (Figura 4.9.7).

Figura 4.9.7 – Matos.

Comunidades de espécies ruderais e nitrófilas
Em toda a área de estudo foram observadas comunidades de espécies ruderais cosmopolitas, mais ou
menos nitrófilas, sem qualquer valor de conservação. Estas correspondem a um coberto vegetal
herbáceo de plantas nitrófilas, com núcleos, por vezes extensos, de plantas exóticas herbáceas,
arbustivas ou arbóreas, algumas com comportamento invasor, como é o caso da Acacia melanoxylon,
que forma núcleos densos.
As zonas ligeiramente depressionárias são geralmente ocupadas por Pteridium aquilinum e Rubus
ulmifolius (Figura 4.9.8).
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Figura 4.9.8 – Ruderais.

Vegetação ripícola e higrófila
A área analisada inclui as cabeceiras de uma linha de água, que se encontra já bastante alterada no seu
extremo montante, em consequência dos movimentos de terras necessários à implantação da Central de
Biomassa atualmente em construção. Em alguns locais do seu traçado, esta ribeira forma pequenas
charcas, provavelmente decorrentes dos referidos movimentos de terras.
Ao longo da linha de água surgem algumas espécies arbustivas e herbáceas higrófilas, destacando-se a
presença de Salix atrocinerea e Frangula alnus, mas como indivíduos esparsos, sem formar comunidades
bem estruturadas (que constituiriam o habitat 92A0).
Os charcos que mantêm água durante todo o ano têm comunidades de plantas aquáticas enraizadas com
folhas flutuantes, dominadas por Potamogeton polygonifolius e Isolepis fluitans; as margens apresentam
uma orla de Typha latifolia e Juncus acutus, seguidos de uma linha de Salix atrocinerea. Estas são
comunidades comuns, sem presença de plantas raras ou indicadoras de habitats com interessa para
conservação (Figura 4.9.9). Os charcos temporários têm apenas plantas ruderais, também sem interesse
em contexto de conservação da natureza.
Finalmente, foi encontrado um pequeno núcleo de Sphagnum numa vala de drenagem junto aos referidos
charcos, planta indicadora do habitat 7140. No entanto, não estando presentes os restantes indicadores
do habitat - nem a combinação florística característica nem as condições edáficas associadas, com turfa,
em solos permanentemente encharcados por águas de pH baixo -, não se considerou a presença do
habitat.
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Figura 4.9.9 – Charco.

Síntese
No que respeita aos valores florísticos - considerando flora e comunidades vegetais - a área de estudo
apresenta uma importância nula a muito baixa. Ainda que a presença de um pequeno núcleo de
Sphagnum seja de assinalar, este ocorre num biótopo de origem antrópica, uma vala que mimetiza
parcialmente os biótopos naturais onde a planta ocorre, mas que é estruturalmente muito distinto, sem
presença da composição florística característica das comunidades naturais.
4.9.2.2

Fauna

Como referido acima a área de estudo está fortemente antropizada pelo que as comunidades animais aí
presentes estão empobrecidas e refletem essa perturbação.
Mamíferos
No que respeita aos mamíferos poderão aqui ocorrer um total de doze espécies (Quadro 4.9.1), sendo
que duas delas – o morcego-de-ferradura-grande e o morcego-de-peluche, estão classificados como
Vulneráveis em Portugal de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al.
2005). Três destas espécies estão incluídas nos anexos B-II e B-IV dos DL 140/99 (49/2005) e
156A/2013.
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Erinaceus europaeus
Ouriço-cacheiro
Crocidura russula
Musaranho-de-dentes-brancos
Talpa occidentalis
Toupeira
Rhinolophus ferrumequinum
Morcego-de-ferradura-grande
Pipistrellus pipistrellus
Morcego-anão
Miniopterus schreibersii
Morcego-de-peluche
Oryctolagus cunniculus
Coelho-bravo
Apodemus sylvaticus
Rato-do-campo
Rattus rattus
Rato-preto
Rattus norvegicus
Ratazana
Mus domesticus
Rato-caseiro
Vulpes vulpes
Raposa

Anexo dos DL
140/99 (49/2005) e
156A/2013

Nome científico
Nome vulgar

Livro Vermelho Portugal

Quadro 4.9.1 - Estatuto de conservação das espécies de mamíferos com ocorrência potencial na área em estudo. A
negrito assinalam-se as espécies cuja presença foi confirmada.

LC
LC
LC
VU

B-II e B-IV

LC

B-II e B-IV

VU

B-II e B-IV

NT
LC
LC
NA
LC
LC

Legenda: EN – Em Perigo, LC - Pouco Preocupante NA - Não Aplicável NE - Não Avaliada DD - Informação Insuficiente.

De acordo com a informação disponível não existe nenhum abrigo de morcegos considerado de
importância nacional a menos de 5000m da área do projeto.
Aves
No total foram identificadas quarenta e uma espécie de aves, a maioria das quais é residente na área de
estudo (ca. 83%) (Quadro 4.9.2). Nenhuma destas espécies está classificada com estatuto de ameaça no
Novo Livro Vermelho, segundo Cabral et al. (2005). Relativamente à Diretiva Aves, apenas uma espécie
está incluída no anexo A-I do DL 140/99 (conforme revisto pelo DL 49/2005) e do DL 156A/2013, o que
representa cerca de 2% do total das espécies.

EIA da Central de Biomassa de 10 MW, em Corga de Fradelos – Vol. II – Relatório

Página 85 de 161

Buteo buteo
Águia-d'asa-redonda
Falco tinnunculus
Peneireiro
Alectoris rufa
Perdiz
Columba palumbus
Pombo-torcaz
Streptopelia decaocto
Rôla-turca
Streptopelia turtur
Rola-brava
Cuculus canorus
Cuco
Strix aluco
Coruja-do-mato
Tyto alba
Coruja-das-torres
Apus apus
Andorinhão-preto
Upupa epops
Poupa
Picus viridis
Peto-verde
Dendrocopos major
Pica-pau-malhado-grande
Hirundo rustica
Andorinha-das-chaminés
Delichon urbicum
Andorinha-dos-beirais
Motacilla alba
Alvéola-branca
Motacilla cinerea
Alvéola-cinzenta
Troglodytes troglodytes
Carriça
Prunella modularis
Ferreirinha
Phoenicuros ochruros
Rabirruivo-preto
Erithacus rubecula
Pisco-de-peito-ruivo
Saxicola torquatus
Cartaxo
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LC

R

LC

R

LC

R

LC

R

LC

E

LC

E

LC

R

LC

R

LC

E

LC

R

LC

R

LC

R

LC

E

LC

E

LC

R

LC

R

LC

R

LC

R

LC

R

LC

R

LC

R

LC

Anexo dos DL 140/99
(49/2005) e
156A/2013

Livro Vermelho Portugal

Nome científico
Nome vulgar

Estatuto fenológico

Quadro 4.9.2 - Estatuto de conservação das espécies de aves com ocorrência confirmada (a negrito) e potencial
na área em estudo
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Legenda: LC - Pouco Preocupante,

R

LC

E

LC

R

LC

R

LC

R

LC

I

LC

R

LC

R

LC

R

LC

R

LC

R

LC

R

LC

R

LC

R

LC

R

LC

R

LC

R

LC

R

LC

R

LC

Anexo dos DL 140/99
(49/2005) e
156A/2013

Livro Vermelho Portugal

Turdus merula
Melro-preto
Hippolais polyglotta
Felosa-poliglota
Sylvia atricapilla
Toutinegra-de-barrete
Sylvia undata
Felosa-do-mato
Sylvia melanocephala
Toutinegra-de-cabeça-preta
Phylloscopus collybita
Felosa-comum
Parus ater
Chapim-preto
Parus caeruleus
Chapim-azul
Parus major
Chapim-real
Garrulus glandarius
Gaio
Pica pica
Pega
Corvus corone
Gralha-preta
Sturnus unicolor
Estorninho-preto
Passer domesticus
Pardal
Fringilla coelebs
Tentilhão
Serinus serinus
Chamariz
Carduelis chloris
Verdilhão
Carduelis carduelis
Pintassilgo
Carduelis cannabina
Pintarroxo

Estatuto fenológico

Nome científico
Nome vulgar

A-I

NT - Quase Ameaçada, VU – Vulnerável, DD- Informação Insuficiente.

Répteis e Anfíbios
Para o grupo dos répteis têm ocorrência potencial 5 espécies e para os anfíbios 3 espécies (Quadro
4.9.3). Nenhuma destas espécies apresenta um estatuto de Ameaça em Portugal ou está inserido nos
anexos B-II ou B-IV do DL 140/99 (conforme revisto pelo DL 49/2005) e do DL 156A/2013.
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Nome científico
Nome vulgar

Anexo dos DL 140/99
(49/2005) e 156A/2013

Livro Vermelho Portugal

Quadro 4.9.3 - Estatuto de conservação das espécies de répteis e anfíbios com ocorrência potencial na área em
estudo. A negrito assinalam-se as espécies cuja presença foi confirmada.

Répteis
Lacerta lepida
Lagarto
Podarcis bocagei
Lagartixa de Bocage
Elaphe scalaris
Cobra-de-escada
Natrix maura
Cobra-de-água-viperina
Malpolon monspessulanus
Cobra-rateira

LC
LC
LC
LC
LC
Anfíbios

Salamandra salamandra
Salamandra-de-pintas-amarelas
Bufo bufo
Sapo-comum
Rana perezi
Rã-verde
Legenda: LC - Pouco Preocupante

4.9.3
4.9.3.1

LC
LC
LC
NT – Quase ameaçada.

Áreas Classificadas
Rede Nacional de Áreas Protegidas

A Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) é constituída pelas áreas protegidas classificadas ao
abrigo do DL n.º 142/2008, de 24 de julho, e dos respectivos diplomas regionais de classificação. As
áreas protegidas podem ter âmbito nacional, regional ou local, consoante os interesses que procuram
salvaguardar, e classificam -se nas seguintes tipologias: a) Parque nacional; b) Parque natural; c)
Reserva natural; d) Paisagem protegida; e) Monumento natural.
A área de estudo não abrange qualquer área incluída na Rede Nacional de Áreas Protegidas.
4.9.3.2

Sítios Classificados da Rede Natura 2000

A Diretiva n.º 92/43/CEE, também conhecida por “Diretiva Habitats”, constitui aquele que é considerado o
principal instrumento legal de proteção e conservação dos habitats naturais da flora selvagem não
abrangidos por Áreas de Paisagem Protegida ou Parques Nacionais ou Naturais. Esta diretiva encontrase transposta pelo DL n.º 140/99, de 24 de abril, retificado pela Declaração de Rectificação n.º 10-AH/99,
de 31 de maio, e alterado pelo DL n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo DL n.º 156-A/2013, de 8 de
novembro.
A área de estudo não abrange qualquer área classificada no âmbito da Rede Natura 2000. A área mais
próxima é o Sítio de Importância Comunitária (SIC) PTCON0017 Litoral Norte, a mais de 15 km de
distância.
EIA da Central de Biomassa de 10 MW, em Corga de Fradelos – Vol. II – Relatório

Página 88 de 161

4.9.4

Evolução previsível na ausência do projeto

No que respeita à evolução do coberto vegetal da área de estudo, considerando a alternativa zero,
situação de não implementação do projeto em estudo, é expectável a progressão da sucessão ecológica,
nas áreas não afetadas pelos taludes a criar para a execução da Central de Biomassa atualmente em
construção. Os matos existentes darão lugar a matagais e a bosques, caso não sejam eliminados para
plantações florestais de eucalipto, à semelhança das áreas na envolvente. Nestas áreas pode ainda
ocorrer invasão por acácias, a partir dos núcleos atualmente existentes, que impedirão a vegetação
autóctone de vingar.
A fauna associada a estes novos biótopos será um pouco mais diversificada do que a povoa atualmente a
área de estudo mas continuará a ser composta por espécies bem distribuídas no território nacional e,
genericamente, sem estatuto de ameaça.

4.10 Solo e uso do solo
4.10.1

Solo

Os solos da área de implantação do projeto são genericamente classificados, na Carta de Solos do Atlas
do Ambiente, como solos de Xistos, associados a Luvissolos, com forte influência atlântica (Figura
4.10.1).

Figura 4.10.1 - Carta de solos.

Os solos da área de implantação da central são solos pobres, com aptidão para o uso florestal. Não estão
integrados na RAN.
Parte da área de implantação da Central da PA Biomassa já foi objeto de uma movimentação de terras
efetuada no âmbito da construção em curso da Central da Probiomass.
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4.10.2

Uso do solo

O projeto localiza-se numa área florestal de produção (eucaliptal). Como se referiu na secção 3.3, o PDM
de Vila Nova de Famalicão classifica esta área como “espaço florestal de produção” (Ver Desenho 3
no Anexo 2).
A envolvente imediata da área afeta ao projeto em análise é constituída por uma zona florestal, dominada
por eucaliptal, vegetação rasteira e por um mosaico de terrenos agrícolas, embora localmente já se
encontrem aqui implantadas diversas empresas: a TecPellets, unidade industrial de produção e
comercialização de Pellets e a transportadora de carga Transfradelos, ambas localizadas em terrenos
contíguos pertencentes ao município da Póvoa de Varzim. Ainda na área onde se localiza este estudo
encontra-se em fase de construção a Central a Biomassa, da empresa Probiomass. Esta última localizase, de acordo com a Carta de Ordenamento do PDM de Vila Nova de Famalicão, em “espaço de
atividades económicas” (Ver Desenho 3 no Anexo 2).
Os aglomerados populacionais mais próximos da área são: Gandara e Caminho Largo a norte, Águas
Sande e Fonte a este e Sapugal e Quinta a sul (Ver Desenho 1 no Anexo 2)..
As áreas habitacionais encontram-se rodeadas por terrenos agrícolas, imprimindo-lhes um carácter
marcadamente rural típico da região.
A área é servida pela rede rodoviária nacional, sendo a N206 e a A7 as principais vias de acesso que se
situam a norte da área em estudo, estendendo-se segundo a orientação E-W e ainda a EM506 que faz a
ligação à zona de implantação do projeto, assim como um conjunto de outras vias secundárias que
servem de ligação entre as diversas povoações.

4.11 Património cultural
4.11.1

Introdução

Na área direta de intervenção do projeto da Central, e na sua envolvente próxima passível de ser
indiretamente afetada por esta intervenção, não ocorre qualquer elemento classificado do património
cultural, nem esta zona está abrangida por zonas de proteção do património cultural.
Não obstante, e conforme as disposições do RJAIA e de proteção do património cultural português (Lei
n.º 107/2001), que determinam a realização de trabalhos de avaliação patrimonial nas áreas sujeitas a
este tipo de intervenções, foi realizado um estudo patrimonial pelo arqueólogo Vasco Barbosa Pinto,
dirigido às vertentes patrimoniais arqueológicas, arquitetónicas e etnográficas. A autorização para este
trabalho consta do Anexo 7.
O estudo decorreu no mês de agosto de 2016 e contemplou um levantamento documental, abrangendo a
área de incidência (AI) do projeto e a sua zona de enquadramento (ZE) (sensivelmente um quilómetro em
redor da área de incidência), e uma prospeção sistemática dirigida à área de incidência.
Deste levantamento foi produzido um relatório, que se apresenta na íntegra no Anexo 8 e que
fundamenta a apresentação da caracterização da situação de referência e a avaliação de impactes que
se sintetizam no corpo do EIA.
4.11.2

Ocorrências patrimoniais

Dos trabalhos documentais realizados, que incluiram análise cartográfica, solicitação de informações às
autarquias municipais abrangidas (Vila Nova de Famalicão e Póvoa de Varzim) e análise dos
instrumentos de gestão do território, não resultou qualquer informação ou referência a património de
interesse cultural na área em estudo, com exceção da cartografia militar que indica a existência de quatro
topónimos com potencial interesse cultural: Cortiços, Água Sande ou Águas de Saúde, Fonte e Seixo
Branco, qualquer deles bastante afastados da AI.
A prospeção sistemática realizada na AI revelou uma situação do solo bastante alterada, por trabalhos
anteriores já realizados neste local, pela movimentação/parque de viaturas pesadas e depósito de
materiais vários (madeiras, sucatas, etc.), relacionados com outras unidades industriais já existentes ou
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em construção nas áreas contíguas. O solo encontra-se parcialmente afetado por escavação,
terraplenagens/aterros e construção.
Assim, no âmbito do trabalho de campo não se identificaram vestígios de interesse cultural na AI.

4.12 Socioeconomia
4.12.1

Introdução

O projeto em análise localiza-se no concelho de Vila Nova de Famalicão, freguesia de Fradelos, junto ao
limite administrativo com o concelho de Póvoa de Varzim e da sua freguesia de Balazar. Esta localização
corresponde à sua implantação numa zona industrial em processo de consolidação, onde se encontram
já algumas unidades industriais construídas e em funcionamento, em terrenos que se distribuem pelos
dois concelhos.
As características envolventes a este local são essencialmente rurais, enquadrando-se num mosaico de
terrenos florestais e agrícolas, alguns destes atualmente sem cultivos. A zona industrial ocupa a área de
um antigo eucaliptal, entretanto desmatado. Muito próximo, a norte, corre a autoestrada A7, sendo o
acesso local permitido por uma rede relativamente densa de estradas e caminhos municipais,
destacando-se a EM 506, que servem as propriedades rústicas mas também as povoações próximas.
Estas povoações têm pequena dimensão, atingindo nos casos mais expressivos algumas centenas de
residentes, como será o caso de Fonte e Águas Sande, em Vila Nova de Famalicão, ou Gandara, em
Póvoa de Varzim, mas são bastante próximas entre si, ocorrendo ainda algumas dispersão intercalar e a
tendência para o alastramento de edificações ao longo das principais vias, traduzindo o tradicional
povoamento disperso nesta região.
Dada a dimensão, a tipologia e as características da localização da central de biomassa em projeto, a
abordagem dos fatores socioeconómicos irá privilegiar uma caracterização de enquadramento, de nível
local e concelhio, e uma avaliação de proximidade, à escala da área de incidência direta do projeto e da
sua envolvente próxima, podendo alargar-se territorialmente essa análise se justificado.
As componentes analisadas neste fator ambiental serão essencialmente:
−

População e dinâmica demográfica;

−

Emprego e atividades económicas.

O trabalho desenvolvido assentou na análise dos elementos do projeto e da cartografia da sua
localização (cartas militares e fotografia aérea), em bases estatísticas gerais e especializadas, nos
instrumentos de gestão do território, em bibliografia especializada e em visitas de campo, dirigidas à área
de intervenção local.
As principais fontes bibliográficas e documentais utilizadas são identificadas nas referências indicadas no
final do presente documento.
4.12.2 População e dinâmica demográfica
Como referido no ponto anterior, dada a localização do projeto praticamente sobre a linha de demarcação
administrativa entre os concelhos de Vila Nova de Famalicão e de Póvoa de Varzim, ambos os concelhos
e as suas freguesias mais próximas (respetivamente Fradelos e Balazar) serão considerados para a
caracterização do cenário base de referência para a posterior avaliação dos potenciais impactes do
projeto.
Estes concelhos situam-se na região Norte, que apresenta a maior dinâmica positiva em termos
demográficos em Portugal, tendência que é seguida de perto pelos dois concelhos referidos, assim como
pelas sub-regiões NUTS III (Ave e Área Metropolitana do Porto) em que se inserem. Mesmo as
freguesias consideradas, ainda que marcadas por dinâmicas mais próprias de zonas rurais, seguem
estas grandes linhas demográficas, com um aumento sustentado da população residente, que é também
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consideravelmente jovem, quer na base (população jovem) quer no topo (população idosa) da pirâmide
etária, como se poderá verificar nos dados apresentados nos quadros 4.12.1 e 4.12.2.
Ainda assim, esta tendência tem começado a sentir algum refreamento nos últimos anos, com um
progressivo crescimento da população mais idosa e sinais de maior estabilidade nos efetivos
populacionais.
A densidade populacional é também bastante elevada, em todas as escalas espaciais consideradas, com
natural destaque para as médias concelhias como consequência da presença das cidades sede de
concelho, que atingem dimensão populacional muito elevada.
Como já referido, o povoamento, sobretudo nas zonas mais rurais, é tradicionalmente disperso, com
grande número de povoações e conjuntos edificados com pequena expressão populacional (raramente
ultrapassando os 300 habitantes), com alguma dispersão intercalar quer de edifícios habitacionais quer
para atividades económicas. Refira-se que na envolvente próxima à zona industrial onde se projeta a
central não se localiza qualquer edifício habitacional isolado.
Quadro 4.12.1 - Evolução da população residente
Unidade espacial

2001

2011

Densidade

Norte (NUTS II)

3 688 037

3 690 405

170 hab/km2

Ave (NUTS III)

426 495

425 691

289 hab/km2

Vila Nova de Famalicão (conc)

127 567

133 832

664 hab/km2

3 337

3 914

230 hab/km2

1 732 210

1 760 033

848 hab/km2

Póvoa de Varzim (conc)

63 470

65 882

771 hab/km2

Balazar (freg)

2 475

2 543

219 hab/km2

Fradelos (freg)
AM Porto (NUTS III)

Fonte: (INE 2014, 2015, CCDRN 2015)

Quadro 4.12.2 - População por grandes grupos de idade (2014)
Unidade espacial

0-14 anos (%)

≥ 65 anos (%)

Índice envelhecimento

Norte (NUTS II)

13,9

18,4

132

Ave (NUTS III)

14,1

15,8

112

Vila Nova de Famalicão (conc)

14,4

15,3

106

19,0 (2011)

11,3 (2011)

-

AM Porto (NUTS III)

14,1

18,1

128

Póvoa de Varzim (conc)

15,5

16,0

103

18,3 (2011)

13,4 (2011)

-

Fradelos (freg)

Balazar (freg)
Fonte: (INE 2015)

4.12.3 Emprego e atividade económica
4.12.3.1 Estabelecimentos e Emprego
No âmbito da economia, a distribuição da população ativa empregada por setores da atividade
económica, em 2013, revela contrastes significativos entre as sub-regiões e respetivos concelhos, com
uma forte predominância do setor transformados no Ave e Vila Nova de Famalicão e uma presença
maioritária dos serviços na Área Metropolitana do Porto e em Póvoa de Varzim.
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Comum a todos eles, no entanto, é a praticamente inexpressiva importância do setor primário em termos
de geração de emprego, não apenas pela acentuada perda deste setor como atividade económica mas
igualmente como reflexo da sua muito incipiente empresarialização, predominando, neste caso, uma
agricultura de pequena escala, de carácter subsidiário e complementar a outra atividade principal, assim
como o resultado do ganho da importância da florestação para produção, que reduziu áreas e atividades
tradicionalmente agrícolas. Os valores do emprego no setor primário em Póvoa de Varzim, que
contrastam um pouco com as restantes situações, devem-se sobretudo à continuidade da importância
das pescas neste concelho.
Quadro 4.12.3 - Distribuição dos trabalhadores por conta de outrém, por setor de atividade económica
Setor
Unidade espacial

2013
Primário (%)

Secundário (%)

Terciário (%)

Norte (NUTS II)

1,1

44,5

54,4

Ave (NUTS III)

0,6

61,3

38,1

Vila Nova de Famalicão (conc)

0,6

60,2

39,2

AM Porto (NUTS III)

0,7

36,9

62,4

Póvoa de Varzim (conc)

5,7

31,2

63,1

Fonte: (INE 2015)

Em termos de remunerações do trabalho por conta de outrém (Quadro 4.12.4), Vila Nova de Famalicão
apresenta um valor médio significativamente acima da Póvoa de Varzim, contribuindo para isso sobretudo
os ganhos no setor terciário (962,3 €); em Póvoa de Varzim, a média é sobretudo prejudicada pelas
baixas remunerações na indústria (732,4 €).
Em ambos os concelhos, e em todos os setores de atividade, verifica-se uma consideravelmente
diferenciação entre as remunerações de homens e mulheres (mais de 250 € nos ganhos médios em Vila
Nova de Famalicão, cerca de 160 € em Póvoa de Varzim), naturalmente em detrimento do emprego
feminino.
Quadro 4.12.4 – Ganhos médios mensais (2013)
Unidade espacial

Euros

Norte (NUTS II)

963,4

Ave (NUTS III)

849,8

Vila Nova de Famalicão (conc)

945,7

AM Porto (NUTS III)
Póvoa de Varzim (conc)

1 074,1
871,6

Fonte: (INE 2015)

Atendendo à atividade industrial, os ramos mais significativos em cada um dos concelhos, em termos de
número de estabelecimentos, são as indústrias têxtil e do vestuário (em conjunto ultrapassam os 50% dos
estabelecimentos no concelho), de fabricação de produtos metálicos e as alimentares, em Vila Nova de
Famalicão, e o vestuário (cerca de 35% dos estabelecimentos no concelho), as alimentares, a fabricação
de produtos metálicos e as indústrias de transformação de madeira e cortiça, em Póvoa de Varzim.
Na zona industrial de Fradelos, onde o projeto se localiza, deve salientar-se a existência de outras duas
unidades industriais que se podem relacionar com esta central, uma outra central de biomassa,
recentemente licenciada, a Probiomass, e uma unidade de fabrico de “pellets” a partir da transformação
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dos resíduos florestais, a Tec Pellets; ambas as unidades industriais beneficiam da presença logística
próxima da empresa Transfradelos – Transportes de Carga, Lda.
Assim, além da consolidação da zona industrial, perfila-se a constituição de uma relativa especialização e
de relações de fileira entre estas unidades industriais.
4.12.3.2 Poder de Compra
Um outro indicador de caracterização socioeconómica é o Indicador de Poder de Compra per Capita
(IPC), construído pelo INE. Este indicador é constituído com base na análise de 17 variáveis, incluindo
contribuições fiscais, rendimento coletável, valores de movimentos financeiros, indicadores de conforto,
nível de instrução, equipamentos urbanos, número e dimensão das empresas, densidade populacional,
entre outros, refrenciados à respetiva base territorial.
Tendo em conta a sua composição, pode considerar-se, de forma simples, o IPC como um indicador
geral de desenvolvimento socioeconómico e, em certa medida, sociocultural de cada concelho e região e
um indicador da posição relativa de cada um deles em termos de desenvolvimento, face à média
nacional.
O IPC compara as regiões e os concelhos com um padrão de referência (Portugal = 100). Em 2013, o
último ano considerado (INE, 2015), apenas duas sub-regiões estavam acima do valor nacional: Área
Metropolitana (AM) Lisboa (125,1), AM Porto (105,1). O concelho com menor poder de compra no País
era Celorico de Basto (49,83).
Na área que nos interessa, destaque para Vila Nova de Famalicão, acima da média da sub-região do
Ave, e para uma tendência relativa que se revela sustentada no tempo, olhando-se para os valores de
cada uma das unidades espaciais no início do século. Sublinhe-se a crescente convergência de todas
elas, por subida ou descida, para o valor médio de referência nacional.
Quadro 4.12.5 - Índice de Poder de Compra (Portugal = 100)
Ano de referência

2000

2013

Norte (NUTS II)

85,58

92,03

Ave (NUTS III)

69,87

83,61

Vila Nova de Famalicão (conc)

75,81

87,52

AM Porto (NUTS III)

121,99

105,07

Póvoa de Varzim (conc)

89,99

93,07

Fonte: (INE 2002; INE 2015)

4.12.4

Evolução previsível na ausência do projeto

O principal aspeto a considerar na projeção do futuro próximo na ausência do projeto é o de que a central
de biomassa está projetada para uma zona industrial que se encontra em pleno desenvolvimento, com
várias unidades já instaladas e lotes de terreno que já foram fortemente intervencionados
(terraplenagens, depósitos de materiais), pelo que se poderá prever que o terreno previsto para a central,
num cenário de não concretização deste projeto, virá a ser ocupado por outra unidade industrial, não se
podendo prever as suas características.
Por outro lado, a crescente procura de fontes alternativas de produção de energia, conjugada com um
previsível aumento da pressão para a limpeza florestal e um melhor aproveitamento deste tipo de
resíduos, permite antever que outros projetos semelhantes possam vir a ser desenvolvidos, sendo esta
zona industrial uma localização atrativa, pelo potencial de criação de relações sinérgicas e de fileira com
outras unidades já aqui instaladas.
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Assim, na ausência do presente projeto pode perspetivar-se que as alterações potencialmente
provocadas pela construção e funcionamento da central de biomassa poderão vir a verificar-se de modo
semelhante num horizonte temporal próximo, por dinâmicas industriais equivalentes já aqui existentes.

4.13 Paisagem
4.13.1

Métodos

A paisagem pode ser encarada como a expressão espacial e visual do meio, resultando na manifestação
observável dos elementos físicos e bióticos do sistema natural, sobre os quais o Homem exerce a sua
ação. Neste sentido, pode ser entendida como um recurso natural não renovável, constituindo um factor
de qualificação do espaço.
O estudo da paisagem compreende dois aspectos principais:
-

Uma primeira abordagem foca a sua atenção na componente estrutural da Paisagem e
considera a paisagem de forma global, identificando-a como um todo, onde as interações
entre os elementos vivos e inertes constituem as componentes básicas da paisagem,
permitindo a identificação de áreas com características relativamente homogéneas, que se
definem como Unidades de Paisagem. Nesta perspectiva, estuda-se a morfologia da
superfície terrestre da área em estudo, identificando-se unidades fisiográficas dominantes,
sobre as quais se desenvolvem sistemas naturais que são função das litologias e das
condições climáticas, que por sua vez são alteradas pelo Homem segundo padrões culturais
distintos. Surgem assim paisagens com carácter próprio, que se tipificam em Unidades de
Paisagem, estudando-se a sua articulação, assim como as suas relações com elementos
pontuais de interesse paisagístico.

-

Uma segunda abordagem foca a sua atenção no efeito cénico da paisagem, como
expressão de valores estéticos e plásticos do meio natural capazes de induzir emoções no
Homem. Sob este ponto de vista, a paisagem é interpretada como a expressão visual do
meio. Esta perspectiva está presente nas metodologias de avaliação da Qualidade Visual da
Paisagem, assim como na avaliação da Capacidade de Absorção Visual da Paisagem e
consequente definição de áreas de maior Sensibilidade Paisagística.

Para a delimitação da área de estudo sobre a qual incidirá a inventariação da paisagem, considerou-se
um buffer de 3000m definido em torno do ponto central da plataforma a construir. Considerou-se ser esta
a distância mínima a partir da qual a observação dos elementos que constituem a Central já não é feita
com clareza, pelo que já não se farão sentir impactes cénicos significativos.
A descrição e caracterização da paisagem da área de estudo e avaliação do seu valor paisagístico
incidirá sobre os seguintes pontos:

4.13.2

-

Caracterização das componentes natural e humana da paisagem, que permitirá o
estabelecimento de unidades de paisagem, decorrentes da sua análise fisiográfica,
morfológica, de ocupação do solo e coberto vegetal.

-

Avaliação da qualidade visual da paisagem em estudo, como atributo de grande
importância como recurso natural e valor patrimonial.

-

Identificação de áreas de maior sensibilidade paisagística.

Resultados

4.13.2.1 Morfologia da Paisagem
A área em análise localiza-se na região Entre Douro e Minho, a cerca de 13 km da costa. Foram
elaboradas diversas análises de natureza fisiográfica, com o objectivo de estabelecer um enquadramento
e caracterização da área de estudo, no que respeita à sua morfologia. Tais análises foram realizadas
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sobre um Modelo Digital do Terreno com uma malha de 5 metros. Este foi fornecido pelo Instituto
Geográfico do Exército (IgeoE) e elaborado a partir de informação cartográfica à escala 1:25 000.
Hipsometria e Hidrografia
Realizou-se uma carta hipsométrica para a qual foram definidas 11 classes de altimetria, correspondendo
cada uma delas a um intervalo de 20 metros, com valores entre os 20 e os 240 metros.
A carta assim obtida é apresentada na Figura A1 (Anexo 9). A análise conjunta desta carta produzida e
da carta militar permite constatar que a área de estudo abrange cotas que variam entre os 30 e os 230
metros, valores atingidos respectivamente na ribeira dos Peixes, no limite sul da área analisada, e no pico
das Pedras Negras, no quadrante nordeste da mesma.
No que respeita à hidrografia, a área analisada é cortada na metade sul pela ribeira dos Peixes e
afluentes, que drena para o rio Ave um pouco mais a sul; e pelo rio Este, na sua metade norte, que
desagua também no rio Ave, mas mais próximo da sua foz. O conjunto de festos que separa as águas
destas duas linhas de água atravessa a área de estudo aproximadamente na sua metade, com direcção
nordeste-sudoeste.
Declives
A carta de declives foi elaborada considerando cinco intervalos: 0-5 %, 5-8 %, 8-16 %, 16-30 % e acima
de 30 % e é apresentada na Figura A2 (Anexo 9).
A área de estudo apresenta declives predominantemente baixos a médios: as classes de 0 a 5 % e de 5 a
8 %, em conjunto, perfazem a maior parte da área analisada (cerca de 55 %), estando a classe de declive
acima de 30 % restrita a 3% da área de estudo.
Exposições
Para a elaboração da Carta de Exposições consideraram-se os quatro quadrantes principais (norte, sul,
este e oeste) e as áreas planas (sem exposição determinada ou apresentando todas as exposições). A
carta assim obtida é apresentada na Figura A3 (Anexo 9).
Da análise desta carta observa-se que a área de estudo abrange as várias exposições consideradas, com
predomínio das exposições sul e oeste. Nota-se ainda uma presença de zonas expostas a leste no
extremo sudoeste da área analisada.
Unidades de Paisagem
A grande Unidade de Paisagem a que corresponde o território em estudo, segundo a tipologia definida
por Cancela d’Abreu et al. (2004), corresponde a ‘Entre Cávado e Ave’. Esta unidade é caracterizada
pelos autores como muito diversa, pois desenvolve-se como uma faixa que desde o litoral até à zona da
Braga.
Dentro desta grande unidade podem destrinçar-se diversas sub-unidades, que se distinguem apenas a
escalas de trabalho mais detalhadas, como é o caso. Existem diversas formas de classificação da
paisagem, tantas quantas as diferentes abordagens que dela é possível fazer. A escolha de uma
determinada metodologia depende do objectivo da classificação, podendo optar-se por classificações
baseadas nas características do geossistema, em relações espaciais, em relações temporais, na sua
funcionalidade e na dominância dos seus elementos constituintes (Capdevila, 1992).
Considerando esta última abordagem, as unidades de paisagem identificadas e definidas são resultantes
da interligação dos vários elementos que constituem as suas componentes básicas, e que se podem
reunir em grandes grupos (Pla & Vilàs, 1992):
-

Elementos abióticos, ou seja, elementos descritores do aspecto exterior da crusta terrestre:
relevo e formas do terreno (planícies, colinas, vales), sua natureza (afloramentos rochosos,
litologia, pedologia), corpos de água (mares, rios, lagoas, albufeiras).

-

Elementos bióticos, fauna (por vezes modeladora da paisagem), vegetação (sua
composição, fisionomia, densidade, etc.).
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-

Elementos antrópicos, estruturas artificiais introduzidas pela atividade humana, criadas por
diferentes tipos de uso do solo, como são as áreas agrícolas, ou construídas por este, como
edifícios, pontes (de carácter pontual), estradas, caminhos de ferro e canais (estruturas
lineares) ou centros urbanos e complexos industriais (estruturas poligonais).

Na definição de unidades de paisagem, impõe-se uma primeira análise do território nas suas
componentes biótica e abiótica, para o estabelecimento de unidades naturais de paisagem, sobre as
quais o Homem atuou, posteriormente, de forma diferencial.
A área de estudo situa-se no norte de Portugal continental, apresentando características marcadamente
litorais, distando cerca de 13 km da costa. Da análise morfológica deste território, por observação da
carta militar, verifica-se que esta é uma área com uma matriz de terreno ondulado, cortada pelas várzeas
pouco extensas das ribeiras, praticamente planas, e marcadas por cabeços, de declives mais
acentuados, que atingem tipicamente os 200 a 300 m.
Sobre este terreno desenvolveram-se ecossistemas complexos, que constituem a componente biótica da
paisagem. Constata-se, no entanto, que a vegetação atual da área de estudo é muito antropizada,
resultado da ação humana continuada sobre o território e a sua vegetação natural. Torna-se então
necessário adoptar uma abordagem de classificação da paisagem baseada, sobretudo, na sua
funcionalidade (Pla, 1992).
Esta paisagem é constituída por uma matriz essencialmente agrícola que ocupa os terrenos planos e
ondulados, já muito truncada pela forte presença humana – inicialmente na forma de habitação dispersa,
frequentemente associada a instalações agrícolas e pecuárias; mais recentemente, incorporando
algumas unidades industriais dispersas, pequenos loteamentos e habitação dispersa descaracterizada.
Esta matriz é cortada por frequentes áreas florestais, que ocupam os cabeços. Definem-se assim, na
área envolvente ao projeto em estudo, as seguintes subunidades de paisagem (Figura 4.13.1):

Figura 4.13.1 – Vista geral.

Matriz agrícola (Figuras 4.13.2 e 4.13.3): unidade constituída por parcelas com alguma dimensão de
culturas anuais de regadio, por pequenas folhas de cultivo de espécies hortícolas, frequentemente
delimitadas por latadas de vinha, e por culturas permanentes, maioritariamente vinha. Esta é uma área
onde a bovinicultura é tradicional, tanto para carne como para leite, pelo que é comum, nesta unidade de
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paisagem, a presença de infraestruturas e equipamentos associadas a esta atividade. Esta unidade
desenvolve-se em solos de várzea, em terrenos planos e ondulados com declives baixos a médios e é
aqui que se encontra maioritariamente o povoamento disperso característico das paisagens minhotas,
geralmente na transição para área de maior declive. É notória a ausência de galerias ripícolas bem
marcadas na paisagem.

Figura 4.13.2 – Matriz agrícola - regadio.

Figura 4.13.3 – Matriz agrícola - policultura.
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Cabeços florestados (Figuras 4.13.4 e 4.13.5): unidade que se desenvolve predominantemente nas áreas
mais declivosas, em solos pouco propícios à agricultura mas onde é ainda possível o desenvolvimento de
espécies arbóreas. É constituída por povoamentos estremes de eucalipto ou mistos de pinheiro-bravo e
eucalipto. Esta unidade domina na envolvente próxima do elemento em estudo. A expansão urbana que
se verificou nas últimas décadas ocorreu de um modo geral já nesta subunidade, surgindo também
algumas unidades industriais.

Figura 4.13.4 – Cabeços florestados.

Figura 4.13.5 – Cabeços florestados.
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Analisando a Carta de Unidades de Paisagem produzida (Figura A4, Anexo 9), constata-se que a área
em análise se distribui equitativamente por estas duas subunidades, com um ligeiro predomínio da
segunda. O projeto em análise localiza-se numa área de 'Cabeços florestados', que constitui uma
tipologia muito comum em todo o norte do país e que se caracteriza fundamentalmente pela ausência de
atributos com interesse paisagístico, como será desenvolvido adiante.
4.13.2.2 Qualidade visual da paisagem
A qualidade visual de uma paisagem determina-se através da avaliação dos seus valores estéticos,
avaliação essa que está sujeita a um elevado grau de subjetividade. A paisagem, como realidade
apreendida por um observador, é uma experiência sensorial complexa. No acto de observação produz-se
uma concepção da realidade, que não é percebida de forma objectiva, uma vez que é função das
características psicológicas do observador (VILÀS, 1992).
Torna-se, no entanto, necessário objectivar a valoração da paisagem. Este é o objectivo da avaliação da
Qualidade Visual da Paisagem, que consiste na quantificação dessa valoração, tornando possível a
avaliação do valor que a paisagem tem a nível local e regional, não só em termos visuais, mas também
ao nível da conservação da natureza. Esta deve fundamentar-se numa metodologia clara baseada em
caracterizações dos parâmetros em análise, descritores da paisagem.
Os elementos e características considerados responsáveis pela maior ou menor valoração de uma
paisagem variam de autor para autor. Linton (in VILÀS, 1992) aponta para a morfologia e para o uso do
solo: áreas montanhosas são por ele tidas como mais atractivas do que colinas, e estas mais do que
planícies; paisagens agrestes ou terrenos de cultivo são mais valorizadas do que paisagens urbanas ou
industriais. Lagos, rios e outras superfícies de água são elementos valorizadores apontados por Zube et
al. e por Shafer et al., tal como afloramentos rochosos, por Civco (in VILÀS, 1992). Quanto maior a
extensão de paisagem que a nossa vista abarca, menor é a percepção individual de cada um dos seus
atributos (linhas, cor, forma, textura, escala, diversidade) e, consequentemente, maior a importância da
sua avaliação conjunta.
Nos casos, como o presente, em que o território é marcado pela intervenção do homem, a paisagem
define-se como a expressão duma ação humana continuada que lhe confere individualidade e
autenticidade cultural.
A avaliação da Qualidade Visual da Paisagem é feita com recurso à análise de diversos parâmetros
intrínsecos da mesma, tais como exposições, declives, intrusões visuais, valores naturais e culturais.
Desta análise resulta a carta síntese de qualidade visual.
As quatro classes obtidas resultam da intersecção das cartas temáticas analisadas. Sobre cada uma das
cartas temáticas colocou-se uma malha ortogonal com 5 m de lado e a cada quadrícula atribuiu-se a
classificação constante do Quadro 4.13.1.
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Quadro 4.13.1 - Valoração dos parâmetros considerados na avaliação da Qualidade Visual da Paisagem
Parâmetro

Valoração

Declives
< 8%

0

8-16%

1

>16%

2

Exposições
Norte

0

Este

1

Sul

2

Oeste

1

Sem exposição

0

Uso do solo
Florestas

2

Áreas agrícolas, incluindo povoamento disperso tradicional

4

Povoamento contínuo ou denso

0

Intrusões visuais
Presentes

-2

Ausentes

0

O resultado do somatório das malhas referentes a cada tema, quadrícula a quadrícula, é uma carta
síntese com quatro classes homogéneas: baixa, média e elevada qualidade da paisagem. Estas resultam
de uma agregação dos valores obtidos pela aplicação da tabela de valoração anterior à área de estudo.
Esta é uma paisagem globalmente de mediano valor cénico e paisagístico. Da observação da Carta de
Qualidade Visual da Paisagem (Figura A5, Anexo 9) obtida conclui-se que a maior parte da área de
estudo – o buffer de 3km, com cerca de 2 830ha – está incluída na classe de média qualidade
paisagística. As zonas de qualidade elevada concentram-se sobretudo nas áreas de relevo ondulado com
presença de agricultura de regadio, correspondentes à subunidade 'Matriz agrícola'. A área de
implantação do projeto em análise é classificada como predominantemente de qualidade paisagística
média, ainda que esteja próxima de áreas de baixo valor cénico, pela presença de uma unidade
industrial.
4.13.2.3 Áreas de elevada sensibilidade paisagística
A sensibilidade da paisagem é função da sua qualidade estética e da sua capacidade de absorção visual.
Deste modo, definem-se áreas de elevada sensibilidade paisagística como áreas de elevada qualidade
paisagística e reduzida capacidade de absorção visual.
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A capacidade de absorção visual de uma paisagem é entendida como a capacidade que esta possui para
absorver ou integrar a implantação de um elemento ou atividade estranhos, sem alteração da sua
expressão e da sua qualidade visual. É função, sobretudo, da morfologia do terreno: é maior numa área
de grandes declives e relevo encaixado, por oposição a uma planície.
A valoração da sensibilidade de uma paisagem depende do número de indivíduos que a contemplam.
Logo, há que considerar a sua acessibilidade visual, a partir de estradas e núcleos populacionais. A
sensibilidade visual aumenta com a presença potencial de observadores e, consequentemente, com um
maior número de locais de onde uma determinada zona é vista, neste caso a área de implantação do
parque de contentores.
Para a produção de uma carta de capacidade de absorção visual, esta é definida em função da
morfologia do terreno, sobre uma rede ortogonal de pontos dispostos a intervalos de 5 m. Determina-se
com base na bacia visual de um conjunto de pontos dispostos nos locais preferenciais de observação,
isto é, ao longo de estradas e em miradouros e aglomerados populacionais. Deste modo, cada ponto da
rede ortogonal é associado a um valor que é função do número de pontos preferenciais de observação
humana que estão incluídos na sua bacia visual. Estabelece-se assim a capacidade de absorção visual
da paisagem, enquanto característica intrínseca desta em função de um objecto estranho com uma
determinada expressão espacial.
Da observação da Carta de Capacidade de Absorção Visual (Figura A6, Anexo 9) assim obtida concluise que na área de estudo predomina a classe de média e elevada capacidade de absorção visual. Este
resultado não constitui surpresa, devido ao relevo ondulado característico da área de estudo, que dá
origem a uma paisagem em que as linhas de vista são tipicamente contidas, com excepção dos locais
situados no troço superior das encostas das colinas mais altas. A área de implantação do projeto em
análise apresenta capacidade de absorção variável, predominando a classe de média capacidade de
absorção visual.
A sensibilidade da paisagem é então definida com base nas duas coberturas cartográficas anteriormente
produzidas. O estabelecimento de pares ordenados permite delimitar zonas homogéneas de sensibilidade
da paisagem do modo expresso no Quadro 4.13.2.
Quadro 4.13.2 - Delimitação de zonas homogéneas de sensibilidade da paisagem
Qualidade da paisagem

Capacidade de absorção visual

Baixa

Média

Elevada

Baixa

Média

Elevada

Muito
elevada

Média

Baixa

Média

Elevada

Elevada

Baixa

Baixa

Média

Pela observação da Carta de Sensibilidade Paisagística (Figura A7, Anexo 9) obtida pela aplicação
desta tabela percebe-se que a área em análise apresenta sensibilidade paisagística muito variável, com
ligeiro predomínio da classe de elevada sensibilidade, seguida pela classe de média sensibilidade
paisagística. A área prevista para a implementação da central tem sensibilidade predominantemente
média, pontualmente baixa e elevada.
Importa referir que a análise realizada não incorpora a presença de obstáculos sobre o terreno, como é o
caso de floresta ou de construções, correspondendo por isso ao pior cenário possível. Na realidade, a
presença de um coberto florestal considerável em torno da área prevista para a implementação do projeto
resulta num aumento da capacidade de absorção visual.
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4.13.3

Evolução previsível na ausência do projeto

No que respeita à evolução prevista para esta paisagem, considerando a situação de não implementação
do projeto em estudo, é expectável a alteração do relevo decorrente da execução e exploração da Central
de Biomassa atualmente em construção, com criação de taludes de aterro de dimensões consideráveis.
No entanto, a parte da área correspondente à central em análise neste relatório que ainda não foi objeto
da construção da plataforma, manterá o seu estado atual, com crescimento dos matos existentes,
eventualmente com invasão por acácias.
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5. IDENTIFICAÇÃO, PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES
5.1

Introdução

A identificação, previsão e avaliação de impactes constitui uma das fases da AIA, consubstanciada na
elaboração do EIA, e que se subdivide nas seguintes atividades:
-

A identificação de impactes, que consiste no estabelecimento de relações causa-efeito
relevantes entre ações ou atividades do projeto e componentes do ambiente biofísico, social e
cultural que possam ser alteradas por essa ação ou atividade;

-

A previsão dos impactes identificados, que consiste na sua descrição (incluindo, sempre que
relevante, localização, recursos, valores ou recetores afetados, dimensão ou magnitude da
alteração previsível) e na sua caracterização através de um conjunto de critérios; a previsão do
impacte deve ser feita, para um determinado momento futuro, entre a situação com projeto e a
situação sem projeto nesse momento futuro (cenário base); esta previsão pode ser quantitativa
ou apenas qualitativa;

-

A avaliação de impactes, que é a classificação, com base numa escala pré-definida, da
importância (ou do significado) dos impactes.

A identificação, previsão e avaliação de impactes devem considerar separadamente as fases de
instalação, exploração e desativação. A construção das componentes do projeto (plataformas,
aerogeradores, etc.) não estão no âmbito do EIA.
A identificação e a previsão de impactes contribuem para a definição das medidas de mitigação,
incluindo medidas de valorização (Capítulo 6), e da monitorização (Capítulo 8).
A avaliação de impactes baseia-se, de um modo direto, na sua classificação de acordo com critérios
pré-definidos. No Quadro 5.1.1 indicam-se os critérios de classificação de impactes adotados no EIA.
Quadro 5.1.1 – Sistema de classificação dos potenciais impactes
Critérios de classificação dos potenciais impactes

Escala

Sentido

Positivo, negativo

Complexidade

Direto, indireto

Probabilidade de ocorrência

Certo, provável, pouco provável, improvável

Duração

Permanente, temporário

Reversibilidade

Reversível, parcialmente reversível, irreversível

Magnitude (intensidade)

Reduzida, moderada, elevada

Extensão (área geográfica, população ou outros
recetores afetados)

Local, regional, nacional, internacional

A avaliação do significado (ou importância) de cada impacte relevante tem em conta todos estes
critérios e adota a seguinte escala:
−

Impacte muito significativo;

−

Impacte significativo;

−

Impacte pouco significativo.

De modo análogo ao capítulo anterior, este capítulo divide-se nas seguintes secções:
−

Clima (secção 5.2);
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−

Geologia, geomorfologia e recursos minerais (secção 5.3);

−

Recursos hídricos subterrâneos (secção 5.4);

−

Recursos hídricos superficiais (secção 5.5);

−

Qualidade do ar (secção 5.6);

−

Ambiente sonoro (secção 5.7);

−

Resíduos (secção 5.8);

−

Sistemas ecológicos (secção 5.9);

−

Solo e uso do solo (secção 5.10);

−

Património cultural (secção 5.11);

−

Socioeconomia (secção 5.12);

−

Paisagem (secção 5.13).

Na secção 5.14 apresenta-se uma síntese dos impactes identificados e na secção 5.15 procede-se à
análise de impactes cumulativos.
Uma eventual desativação da central de biomassa não tem um horizonte temporal previsível, nem está
definido o modo dessa possível desativação, se por uma cessação completa de operações se por uma
transformação parcial ou progressiva da unidade.
Igualmente, não é possível definir se essa desativação implicaria, ou não, a demolição do edifício da
central, e em que condições.
Considera-se, assim, que os níveis de incerteza associados a esta fase são demasiados para que se
possa identificar, ainda menos avaliar, os seus potenciais impactes.

5.2

Clima

Tendo em conta a tipologia do Projeto a avaliar não se perspetiva que este possa vir a causar alterações
com significado no clima, não se antevendo modificações de destaque sobre os valores associados a
qualquer dos principais meteoros utilizados como parâmetros de caracterização climática.
5.2.1

Fase de construção

O decurso das obras durante a fase de construção, nomeadamente as atividades de escavação e a
movimentação de terras provocará o aumento das emissões de partículas na atmosfera com a
consequente diminuição da visibilidade e da penetração de luz solar, provocando um certo arrefecimento
das camadas da atmosfera mais próximas da superfície. Este efeito é contudo inexpressivo, podendo
este impacte ser considerado negligenciável.
5.2.2

Fase de exploração

Quanto à fase de exploração é de referir que a criação da nova infraestrutura construída, potencia o
registo de efeitos de tipologia “ilha de calor” devido à presença de novas superfícies impermeabilizadas,
com elevada capacidade de radiação da energia térmica absorvida, a que se associa a perceção de
períodos com temperatura do ar elevada, provocando, periodicamente, o registo de temperaturas do ar
mais elevadas do que as anteriormente registadas. No entanto, tendo em atenção a dimensão das
unidades já existentes e a sua relação com a nova infraestrutura, não se prevê a ocorrência de aumentos
de temperatura perceptíveis, traduzindo-se este impacte como sendo de magnitude e significância
negligenciáveis.
No que respeita à associação do projeto com a temática das alterações climáticas verifica-se que o
projeto em avaliação, permitirá a geração de eletricidade recorrendo a biomassa contribuindo para o
cumprimento dos objetivos nacionais, europeus e internacionais no domínio do combate às alterações
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climáticas, através de um aumento da contribuição das energias renováveis em detrimento da queima de
combustíveis fósseis, integrando-se no âmbito dos objetivos estabelecidos quer na Estratégia para a
Energia 2020 (ENE 2020), quer no Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2020).
A este respeito estima-se que possam ser “poupadas” cerca de 32500 ton/ano de CO2 através da
substituição da combustão de gás natural por biomassa florestal residual.
Nestas circunstâncias considera-se que na globalidade o impacte sobre o clima é positivo, de
magnitude reduzida, e pouco significativo.

5.3
5.3.1

Geologia, geomorfologia e recursos minerais
Fase de construção

Na fase inicial será necessário desenvolver um conjunto de ações que visam a preparação dos terrenos
para a implementação do projeto. Os principais impactes, que se irão gerar sobre este fator ambiental
nesta fase, irão incidir principalmente nas características geomorfológicas do local, sobre as quais
apresentam uma maior probabilidade de ocorrência. No entanto, dado o facto de uma parte significativa
da área já se encontrar ocupada por outras empresas/industrias desde há largos anos a esta parte, a
ocorrência destes impactes far-se-á sentir, fundamentalmente, nas áreas ainda por construir.
Sendo assim, no decorrer desta fase prevêem-se as seguintes ações geradoras de impactes:
-

Desmatação e principalmente, decapagem da camada de alteração superficial do maciço
rochoso que não ultrapassa um metro de espessura;

-

Artificialização da topografia dos locais de intervenção, na sequência da preparação do
terreno para a implementação do projeto;

-

Alteração da morfologia do local, na sequência de ações que visam implantar as
infraestruturas de apoio à obra (estaleiro, zona de depósito de matéria-prima, zona de
depósito de resíduos) com consequente criação de zonas aplanadas, através de escavação
e da possível criação de aterros.

Nesta fase, os principais impactes associados a este fator ambiental incidem, principalmente, sobre o
horizonte de alteração e sobre as formas naturais do relevo, características de regiões xistentas.
5.3.1.1

Identificação de fenómenos de movimentos de vertente / talude em função da litologia e
estrutura

Impacte “Movimentos de vertente/talude em consequência da alteração do modelado xistento”
Durante a fase de construção, proceder-se-á à implantação de algumas das infraestruturas relacionadas
com a obra. Será necessário a regularização do terreno e a abertura de vias de acesso para circulação
interna.
Estas ações requerem a preparação daqueles locais, podendo levar à execução de escavações e/ou
aterros, o que implica modificações ao nível da morfologia natural do terreno, nomeadamente alteração
do declive das diferentes áreas a intervencionar, podendo resultar na criação de taludes que propiciem
movimentos de vertente/talude. Admite-se que, tendo em conta as características naturais a área a ser
intervencionada, a probabilidade de ocorrência de movimentos de vertente é muito reduzida. Refira-se,
ainda, que a camada de solo é quase inexistente mas, no entanto, a camada de rocha existente pode
requerer cuidados acrescidos aquando da escavação de modo a evitar desprendimentos de blocos ou
deslizamentos nos taludes criados.
Trata-se de um impacte negativo, de efeito direto, duração temporário, irreversível, de magnitude
reduzida, de extensão local sendo considerado negativo-pouco significativo.
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5.3.1.2

Avaliação da afetação de património geológico e/ou geomorfológico com interesse
conservacionista

Tendo em conta a pesquisa efetuada na envolvente do projeto da qual resultou a inexistência de
geossítios, não se identificam impactes que possam de algum modo afetar o património geológico e/ou
geomorfológico.
5.3.1.3

Avaliação da ampliação de processos erosivos através de desmonte do maciço rochoso
ou alteração de perfis na rede de drenagem

Impacte “Aumento da erosão em consequência da desmatação e decapagem do horizonte de
alteração”
A preparação do terreno para a fase de obra, compreende um conjunto de ações, nas quais se incluem a
desmatação (remoção do coberto vegetal) e decapagem do maciço rochoso (remoção do solo e da
camada de alteração), as quais irão conduzir a uma alteração da fisiografia e da topografia das áreas a
intervencionar. Estas alterações, com implicações insignificantes na rede de drenagem, poderão acelerar
o processo erosivo. No entanto, o local em estudo caracteriza-se por apresentar um coberto vegetal
distribuído de forma irregular por toda a área, com uma camada de natureza orgânica pouco expressiva.
Como tal, somente em áreas reduzidas poderá ser notado, com maior intensidade, a incidência deste
impacte.
Corresponde a um impacte negativo, de efeito direto, permanente, irreversível, magnitude reduzida e
local, no entanto, negativo-pouco significativo.
5.3.1.4

Avaliação da alteração da estabilidade do maciço rochoso

Impacte “Aumento da instabilidade do maciço rochoso em consequência da fase de construção”
Tendo em conta as ações relacionadas com a fase de construção, depreende-se que a maioria das
intervenções serão realizadas sobre o nível superficial, podendo atingir a camada de alteração do maciço
rochoso. No entanto, em zonas em que a rocha sã se encontra aflorante ou muito perto da superfície,
pode haver necessidade de fazer escavação em rocha podendo propiciar instabilidade no maciço,
principalmente devido à criação de novas fraturas ou abertura de outras já existentes.
Não é expectável que seja um impacte muito expressivo neste contexto, principalmente devido ao facto
do projeto não apresentar escavações muito profundas.
Trata-se de um impacte negativo, efeito direto, de duração temporária, reversível, de magnitude reduzida
e local, devendo ser considerado negativo-pouco significativo.
5.3.2

Fase de exploração

Tendo em conta a atividade da empresa em análise não se indicam ações que, implementadas durante a
fase de exploração, possam afetar de algum modo o fator ambiental em análise.

5.4
5.4.1

Recursos hídricos subterrâneos
Fase de construção

Na fase inicial nas áreas alvo de construção, será necessário desenvolver um conjunto de ações que
visam a preparação dos terrenos para a implantação do projeto.
Das principais ações decorrentes da fase de construção, suscetíveis de originarem alterações ao nível do
fator ambiental em análise, destacam-se:
-

desmatação e movimentação superficial de terras;

-

escavação da zona de rocha alterada e/ou em rocha sã até se atingir a cota de base do
projeto;

EIA da Central de Biomassa de 10 MW, em Corga de Fradelos – Vol. II – Relatório

Página 107 de 161

5.4.1.1

-

deposição de material de aterro em áreas potenciais de recarga;

-

movimentação de máquinas e utilização de equipamentos com possível ocorrência de
derrames acidentais;

-

armazenamento de matéria prima e resíduos resultantes da fase de construção,
armazenamento e utilização de combustível com possibilidade de ocorrência de derrames
acidentais.
Avaliação de impactes ao nível dos aspetos quantitativos e qualitativos

Impacte “Diminuição da recarga do aquífero como consequência da desmatação e remoção do
horizonte de alteração”
Na zona alvo de construção, a desmatação e remoção do horizonte de alteração implicará uma
modificação no modelo natural de infiltração das águas pluviais, levando à diminuição da capacidade de
infiltração e armazenamento no aquífero superficial e, ao mesmo tempo, favorecendo a drenagem
superficial em detrimento da recarga do aquífero profundo.
Trata-se de um impacte negativo, direto, permanente, irreversível, de magnitude reduzida e de extensão
local, podendo ser classificado como um impacte negativo – pouco significativo.
Impacte “Diminuição da recarga do aquífero como consequência da impermeabilização de áreas
potenciais de recarga”
Com o decorrer dos trabalhos de preparação dos terrenos para a implantação do projeto, verificar-se-á a
impermeabilização de áreas potenciais de recarga, em consequência de compactação nas zonas em que
ocorre movimentação de equipamentos pesados e zonas de deposição de terras, mas particularmente
nas zonas de construção efetiva. Por outro lado, poderá verificar-se a colmatação de fraturas através da
deposição de materiais finos, o que implica alterações ao nível da capacidade de cedência de água, por
infiltração, desde a superfície até ao aquífero profundo. Deste modo poderá dar-se uma diminuição do
armazenamento no aquífero, podendo originar a afetação do nível freático.
Estamos perante um impacte negativo, direto, de duração permanente, irreversível, de magnitude
reduzida e que se fará sentir localmente. Mesmo tratando-se de um impacte negativo poderá ser
considerado como pouco significativo.
Impacte “Alteração da qualidade da água subterrânea como consequência de derrames
acidentais”
A ocorrência acidental de derrames de óleos, combustíveis e outros produtos químicos influenciará,
certamente, a qualidade das águas subterrâneas. Nesta fase do projeto, não se verifica de forma intensa
a utilização de substâncias poluentes, com exceção daquelas que são utilizadas nos veículos e máquinas
que circularão pela área da obra. Por esta razão, admite-se que a probabilidade de ocorrência de um
derrame acidental de combustíveis, ou de outra substância igualmente poluente, apenas ocorrerá em
situações pontuais e não deverá atingir dimensões significativas.
Situações que levem à ocorrência deste tipo de impacte serão de ocorrência incerta ou pouco provável,
pelo que terão pouco significado. Embora negativo e de natureza direta, este impacte terá duração
temporária, reversível, de magnitude reduzida e que se fará sentir apenas no local da área em estudo.
Trata-se, assim, de um impacte negativo – pouco significativo.
5.4.1.2

Avaliação de impactes ao nível dos uso da água

Tendo em conta as ações a levar a cabo na fase de construção, assim como o enquadramento
hidrogeológico da área em análise e a localização atual das captações de água existentes nas
imediações, não se identificam impactes que possam colocar em causa o uso das captações da
envolvente.
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5.4.1.3

Avaliação de impactes ao nível do estado (químico e ecológico) da(s) massa(s) de água

Tendo em conta a dimensão do projeto e o enquadramento da área, quer do ponto de vista da geologia,
quer do ponto de vista da hidrogeologia, não deverão ser considerados impactes que afetem a massa de
água, relacionados com a fase de construção.
5.4.2

Fase de exploração

Os impactes ambientais gerados durante esta fase, à primeira vista, serão de pouca importância, no
entanto, a fase de exploração tem um tempo de vida útil muito prolongado pelo que os impactes não
deverão ser descurados. Deste modo, consideram-se as seguintes ações como geradoras de impactes
negativos, sobre este fator ambiental:

5.4.2.1

-

extração de água subterrânea, com consequente afetação da disponibilidade dos recursos
hídricos subterrâneos e possível afetação do uso de captações na envolvente;

-

armazenamento de resíduos, resultantes do processo produtivo, nomeadamente cinzas,
óleos usados, peças, embalagens e outros materiais provenientes de operações de
reparação ou manutenção, resíduos equiparados a urbanos e armazenamento e utilização
de combustível com possível afetação da qualidade da água subterrânea devido a derrames
acidentais.
Avaliação de impactes ao nível dos aspetos quantitativos e qualitativos

Impacte “Afectação do nível freático em consequência do consumo de água subterrânea”
O projeto refere-se à construção de uma central de biomassa que irá necessitar de água para o seu pleno
funcionamento. Na zona prevista para a construção da central não existe sistema de abastecimento de
água público, sendo que as necessidades de água serão suportadas com água de captações de origem
subterrânea. Atualmente existe um poço que foi construído recentemente e está prevista a construção de
uma nova captação. Nesta fase de exploração da central de biomassa, o consumo de água potável
estimado para a utilização do pessoal (balneário, sanitários, refeitório) é de 310m3/ano. Relativamente às
necessidades de água no processo, não existem valores estimados mas, no entanto, a informação
disponível diz-nos que a quantidade de água necessária corresponde a caudais relativamente reduzidos.
Trata-se de um impacte negativo, de natureza direta, com duração permanente, mas que, no entanto,
poderá ser parcialmente reversível, de magnitude reduzida e de extensão local. Assim, este impacte
poderá ser considerado como negativo – pouco significativo.
Impacte “Alteração da qualidade da água em consequência de derrames acidentais”
A ocorrência de situações acidentais, nomeadamente o derrame de óleos e outros combustíveis,
provenientes da circulação de veículos de transporte de pessoal, materiais e equipamentos, poderá
traduzir-se em impactes negativos sobre os recursos hídricos subterrâneos com alguma gravidade e de
complexa recuperação. O manuseamento e armazenamento de resíduos deverão ser tidos em conta no
que diz respeito à libertação de compostos que possam alterar o quimismo da água subterrânea.
Contudo, a probabilidade de ocorrência de situações acidentais é reduzida. Deve ser dada especial
atenção às zonas mais sensíveis que decorrem da própria organização da empresa. As zonas mais
sensíveis serão as áreas onde se irá fazer o armazenamento de resíduos provenientes do processo de
produção, o armazenamento de eventuais produtos químicos ou óleos e a zona das fossas.
Este impacte negativo, é direto, temporário e reversível. Estamos, ainda perante um impacte de
magnitude reduzida e que se fará sentir localmente. O impacte é considerado negativo – pouco
significativo.
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5.4.2.2

Avaliação de impactes ao nível dos uso da água

Impacte “Afetação do uso de captações em consequência da extração de água subterrânea”
Em consequência da extração de água subterrânea, para suprir as necessidades do processo produtivo,
pode originar-se a afetação de captações vizinhas ocorrentes na envolvente, por diminuição da
quantidade de água disponível, dificultando ou mesmo impedindo o uso da captação.
Trata-se de um impacte negativo, indireto, permanente e reversível. É ainda um impacte de magnitude
reduzida e que se fará sentir localmente. Apesar destas características, estamos perante um impacte
negativo – pouco significativo, tendo em conta os valores de caudal estimados para o uso dos
funcionários e a informação de que no processo os caudais necessários são reduzidos.
Impacte “Afetação do uso de captações em consequência da alteração da qualidade da água
subterrânea”
Em consequência da alteração da qualidade da água devido a hipotéticos derrames acidentais, pode darse a afetação de captações vizinhas da central de biomassa, alterando essencialmente o seu uso,
principalmente quando a água é utilizada para consumo humano. Deve-se dar especial atenção às zonas
onde ainda não existe água de abastecimento público.
Trata-se de um impacte negativo, indireto, temporário, reversível, de magnitude reduzida e local. Apesar
destas características, estamos perante um impacte negativo – poucoTendo em conta o projeto e o
enquadramento da área, quer do ponto de vista da geologia, quer do ponto de vista da hidrogeologia, não
deverão ser considerados impactes que afetem a massa de água. Todas as ações que forem
implementadas terão repercussão apenas ao nível local, pelo que não se repercutirão ao nível da massa
de água onde esta se insere, o Maciço Antigo Indiferenciado. Por outro lado, embora se trate de um
aquífero livre, as suas principais características, como sejam a transmissividade e o coeficiente de
armazenamento, permitem dizer que, em termos de massa de água, os impactes não terão significância
que deva ser assinalada, uma vez que o seu efeito, até pelo facto do projeto ser de natureza pontual e
geograficamente localizado, será sentido localmente e, quando muito, na envolvente imediata da área em
análise.

5.5

Recursos hídricos superficiais

A construção da plataforma, parcialmente impermeável e parcialmente semi-permeável, onde se localiza
a Central em análise - e onde também se localizará a Central da Probiomass - criará uma situação de
drenagem pluvial artificializada, podendo as respetivas descargas de águas pluviais, caso não sejam
adequadamente controladas, provocar fenómenos erosivos. Trata-se de um impacte negativo, direto,
provável, permanente, reversível, de magnitude reduzida e extensão local. Avalia-se este impacte como
pouco significativo.
Na fase de construção podem ocorrer derrames acidentais de substâncias poluentes, podendo vir a
causar a contaminação das linhas de água a jusante. Trata-se de um impacte negativo, direto,
improvável, temporário, reversível, de magnitude reduzida e de extensão reduzida. Tendo em atenção
estas características considera-se este potencial impacte como pouco significativo.
Na fase de exploração, também pode ocorrer a contaminação das linhas de água, devido quer a
derrames acidentais quer a escorrências do Parque de Biomassa ou de zonas de armazenagem de
materiais. Trata-se de um impacte negativo, direto, provável, permanente, reversível, de magnitude
média e de extensão reduzida. Tendo em atenção estas características considera-se este potencial
impacte como pouco significativo.
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5.6

Qualidade do ar

5.6.1

Fase de construção

Os impactes na qualidade do ar associados à fase de construção, resultam de diferentes atividades
relacionadas com a execução da obra. Neste sentido, as ações mais relevantes, suscetíveis de causar
impactes são:
•

Trabalhos preparatórios e implantação do estaleiro.

•

Circulação de veículos e máquinas, quer nas vias de acesso, quer nas próprias áreas de
construção.

•

Movimentação de materiais e sua deposição.

•

Preparação e limpeza do terreno e escavações para construção de fundações.

•

Pavimentações.

As ações de escavação e limpeza de terreno são responsáveis principalmente por um acréscimo do nível
de partículas na atmosfera nas zonas envolventes à obra.
O impacte destas emissões fugitivas na qualidade do ar depende da quantidade e do tipo de partículas. A
extensão da dispersão destas na atmosfera é regulada pela sua densidade e dimensão, pela sua
velocidade de deposição terminal e pela turbulência atmosférica e velocidade média do vento.
De acordo com alguns estudos, para uma velocidade média de vento de 16 km/h, as partículas com
diâmetros iguais ou superiores a 100 µm, tendem a depositar-se entre 6 a 9 metros em redor da fonte
emissora. As partículas mais pequenas, cujos diâmetros variam entre 30 e 100 µm, tendem a depositarse num raio de cerca de algumas dezenas de metros em torno da fonte emissora, de acordo com a
turbulência atmosférica. As partículas de menores dimensões, nomeadamente as inferiores a 10 µm, têm
velocidades de deposição muito mais baixas e a sua taxa de deposição é normalmente retardada pela
turbulência atmosférica, podendo permanecer em suspensão e serem arrastadas para locais afastados
da origem da emissão.
Para além dos impactes associados às emissões de partículas, esperam-se também impactes
associados à emissão de NOX, PM-10 e CO, resultantes dos escapes dos diversos veículos envolvidos na
execução das obras, nomeadamente para transporte de materiais de e para o local de implantação do
Projeto.
A produção de asfalto betuminoso para pavimentação de acessos e zonas de estacionamento produz
emissões de poluentes para a atmosfera, associadas ao funcionamento dos equipamentos a alta
temperatura, e resultantes do processo de preparação do asfalto e da combustão de fuel na caldeira. A
este tipo de atividade associa-se fundamentalmente a emissão de COV e partículas.
Tendo em atenção que a zona que será objeto de intervenção é relativamente reduzida, e que os
volumes de terras a movimentar também não serão muito expressivos, os impactes esperados na
qualidade do ar serão os característicos das operações associadas às obras de construção, sendo
impactes negativos de magnitude moderada e de natureza temporária, sendo por isso
classificados como pouco significativos, podendo ser minimizados com a adoção de medidas
minimizadoras apropriadas.
5.6.2
5.6.2.1

Fase de exploração
Considerações iniciais

A avaliação dos impactes na qualidade do ar, para a fase de exploração baseou-se na análise de três
aspetos complementares, nomeadamente:
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•

Na estimativa das emissões associadas ao Projeto em análise (tendo em conta a chaminé de
exaustão e as vias rodoviárias interessadas pelo Projeto) e sua comparação com o cenário base
e respetiva projeção.

•

Na verificação da adequação do projeto à legislação em vigor no que respeita ao cumprimento
dos requisitos exigíveis estabelecidos nos seguintes diplomas: DL n.º 78/2004 de 3 de abril que
estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para a atmosfera;
Portarias n.ºs 675/2009 (que fixa os valores limite de emissão de aplicação geral), e 677/2009 de
23 de junho (que fixa os valores limite de emissão – VLE - aplicáveis às instalações de
combustão), e Portaria n.º 263/2005, de 17 de março, com a Declaração de Retificação n.º
38/2005, de 16 de maio, relativas à definição das regras para o cálculo da altura de chaminés;

•

Na estimativa das alterações na qualidade do ar na área envolvente ao projeto em resultado da
sua exploração no âmbito do disposto no DL n.º 102/2010,de 23 de setembro (que fixa os
objetivos para a qualidade do ar ambiente tendo em conta as normas, as orientações e os
programas da Organização Mundial de Saúde, destinados a evitar, prevenir ou reduzir as
emissões de poluentes atmosféricos), recorrendo para tal à utilização de modelos de dispersão à
escala local adequados ao estudo, nomeadamente os modelos de dispersão CALINE-3 e
ISCST3, à semelhança do que foi realizado para o cenário base e sua projeção.

5.6.2.2

Caracterização das emissões relacionadas com o Projeto

O funcionamento do Projeto em avaliação será responsável pela emissão de poluentes para a atmosfera
em resultado da operação da caldeira, que utilizará como combustível biomassa, e à qual estará
associada uma chaminé para exaustão dos gases de combustão.
No que concerne à caracterização das emissões de poluentes resultantes da chaminé associada à
caldeira, utilizou-se como informação, no essencial, os seguintes elementos:
•

Dados de emissão caraterísticos dos equipamentos a utilizar, nomeadamente no que se refere
às garantias do sistema de depuração de gases;

•

Regime de funcionamento da instalação tendo em conta a memória descritiva e justificativa do
Projeto em termos de capacidade instalada, consumo de biomassa, características construtivas
da chaminé e caraterização volumétrica dos gases de exaustão.

Relativamente às emissões associadas ao transporte de biomassa florestal residual para abastecimento
da Central recorreu-se à utilização de fatores de emissão apropriados e os dados relativos à capacidade
dos veículos fornecidos pelo proponente.
De acordo com os elementos constantes da memória descritiva do Projeto, o caudal de gases a tratar
será de 148 150 m3/h a uma temperatura de 140 ºC, correspondendo a um caudal a PTN de
97 930 Nm3/h que será libertado para a atmosfera através de uma chaminé com 35 m de altura e 1,5 m
de diâmetro interno.
Tomando como referência os seguintes valores de emissão garantidos pelos equipamentos:
•

Emissão de CO - 500 mg/Nm3.

•

Emissão de NOX - 300 mg/Nm3.

•

Emissão de partículas - 50 mg/Nm3.

as emissões anuais esperadas, considerando como regime de funcionamento 7 500 h/ano, serão da
ordem dos seguintes valores:
•

Máxima emissão de CO – 367 ton /ano.

•

Máxima emissão de NOX - 220 ton/ano.

•

Máxima emissão de partículas - 37 ton/ano.
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Estas emissões representam no máximo um incremento de 9% face às emissões conjuntas dos
concelhos de Vila Nova de Famalicão e da Póvoa do Varzim (situação verificada no caso de NOX).
No que se refere às emissões resultantes da movimentação de veículos pesados para o transporte de
biomassa até à central, tendo em atenção o consumo anual esperado, que atinge as 85 531 ton/ano,
prevê-se um volume anual de movimento de veículos pesados de 3422 veículos/ano, a que
correspondem 6844 movimentos.
Tomando como referência os seguintes pressupostos:
•

Distância de 10 km a percorrer na EN206, entre o nó da A7 e o local de implantação do Projeto.

•

Velocidade de circulação dos veículos pesados de 50 km/h,

•

Tecnologia associada aos veículos pesados enquadrada na categoria Euro 3 (resultante da
aplicação da Diretiva 98/69/EC), valida para veículos a partir de janeiro de 2000, tendo-se ainda
tomado a média dos fatores de emissão para as classes de veículos entre 20 e 32 toneladas.

•

Fatores de emissão sugeridos no EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook (2007)
publicado pela Agência Europeia do Ambiente, aplicados a fontes móveis.

Os fatores de emissão e emissões anuais previstas para o transporte de biomassa, para os poluentes
NOX e PM-10 são os que se apresentam no Quadro 5.6.1.
Quadro 5.6.1 - Fatores de emissão e emissões atmosféricas estimadas para o tráfego de veículos
Parâmetros

Poluentes
NOX

PM-10

Fatores de emissão (g/veic.*km)

8,14

0,17

Emissões de tráfego de veíc. pesados (ton/ano)

0,55

0,01

Assim, relativamente ao movimento de veículos pesados, o incremento das emissões pode considerar-se
residual face ao funcionamento propriamente dito da instalação.
Adicionalmente importa fazer referência ao facto de que em termos de CO2 se considera que as
emissões resultantes do Projeto são nulas uma vez que se admite que o crescimento da biomassa
florestal constitui por si um reservatório de CO2 o qual será libertado durante o processo de combustão,
sendo o cômputo deste balanço nulo.
A este propósito pode referir-se a título exemplificativo que para uma mesma potência instalada, as
emissões de CO2 associadas à produção de energia elétrica a partir da queima de gás natural se
estimam ser da ordem de 32500 ton CO2/ano.
Tendo em atenção os elementos apresentados pode considerar-se que o incremento das emissões de
poluentes para a atmosfera representará um impacte negativo, direto, permanente, de magnitude
reduzida e pouco significativo.
O impacte positivo relacionado com a não contabilização das emissões de CO2 foi já incorporado na
avaliação do fator Clima, no âmbito da temática das alterações climáticas.
5.6.2.3

Adequação do projeto à legislação em vigor

Emissão de poluentes e parâmetros volumétricos do efluente gasoso
Os valores de emissão apresentados pelo proponente na memória descritiva e justificativa do Projeto
cumprem os valores limite de emissão impostos pela legislação em vigor.
Assim, tem-se:
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•

A emissão garantida em termos de CO de 500 mg/Nm3 é equivalente ao estabelecido na
Portaria n.º 677/2009 de 23 de junho para instalações de combustão utilizando biomassa.

•

A emissão de NOX de 300 mg/Nm3 é inferior ao estabelecido na Portaria n.º 677/2009 de 23 de
junho para instalações de combustão utilizando biomassa (VLE de 650 mg/Nm3).

•

A emissão de partículas de 50 mg/Nm3 é inferior ao estabelecido na Portaria n.º 677/2009 de 23
de junho para instalações de combustão utilizando biomassa, que remete para o valor geral
apresentado na Portaria n.º 675/2009 de 23 de junho (VLE de 150 mg/Nm3).

Outro dos parâmetros que condiciona a dispersão de poluentes na atmosfera, e consequentemente os
níveis de qualidade do ar resultantes da emissão de poluentes, é a velocidade de saída dos gases de
exaustão.
O limite mínimo para este parâmetro, definido no ponto 3 do Artigo 29º do Decreto–Lei n.º 78/2004, de 3
de abril, é de 6 m/s. Assim, tendo em atenção que o caudal volúmico estimado para a instalação será de
aproximadamente 148 150 m3/h e que o diâmetro da chaminé será de 1,5 m, a velocidade de saída dos
gases de exaustão será da ordem dos 23 m/s, superando largamente o limite mínimo legislado.
Adicionalmente importa estabelecer a comparação dos valores de emissão esperados com os limiares
mássicos máximos estabelecidos na Tabela 1 do anexo à Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro, de modo
a verificar a necessidade ou dispensa em proceder a monitorização contínua da fonte emissora.
Neste sentido, conclui-se que os limiares mássicos máximos (30 kg/h e 5 kg/h, para NOX e PM,
respetivamente) não deverão ser ultrapassado uma vez que as emissões estimadas (29,3 kg/h e 4,9 kg/h,
para NOX e PM, respetivamente) são ligeiramente inferiores aos limites fixados. No entanto os resultados
estimados para as emissões aproximam-se bastante dos valores limite devendo por isso ser dada
particular atenção aos valores que se vierem a obter da monitorização pontual a preconizar. A análise
destes resultados poderá conduzir à necessidade de passar a realizar monitorização em contínuo da
fonte emissora, quer para NOX, quer para PM.
Conformidade da altura da chaminé com os requisitos legislativos
A altura mínima que uma chaminé terá de verificar de modo a cumprir os requisitos fixados na Portaria
n.º 263/2005 de 17 de março e na Declaração de Retificação n.º 38/2005, de 16 de maio, depende, por
um lado, das características previstas para o escoamento dos gases de exaustão e respetiva emissão de
poluentes atmosféricos e, por outro, da presença, na envolvente, de potenciais obstáculos à dispersão.
De acordo com a Portaria n.º 263/2005, de 17 de março, a determinação da altura mínima a que deverá
obedecer a chaminé (Hp) é dada pela seguinte expressão:
𝐻! =

𝑆×

1
𝑄 × ∆𝑇

! !

Com,
𝑆=

𝐹 ×𝑞
𝐶

Onde:
•

(H! ) – Representa a altura mínima da chaminé (em m);

•

(Q) – representa o caudal volúmico dos gases (expresso em m3/h), à Temperatura (T) de saída
dos gases para a atmosfera, com a instalação a funcionar à potência nominal;

•

(ΔT) – diferença entre a T dos gases (à saída da chaminé) e a T média anual típica da região
(expressas em kelvin);

•

(F) – coeficiente de correção (F= 340 para gases; F= 680 para partículas);

•

(q) – caudal mássico máximo passível de emissão do poluente considerado (expresso em kg/h);
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•

(C) – representa a diferença entre CR - CF (expressa em mg/m3), sendo CR a concentração de
referência e CF a concentração de fundo típica para a área em avaliação.

No Quadro 5.6.2 apresentam-se os valores considerados para cada um dos parâmetros de cálculo da
altura mínima da chaminé, utilizando os poluentes NOX e partículas.
Uma vez efetuadas as determinações de 𝐻! para cada um dos poluentes indicadores, verifica-se que a
altura mínima exigível neste caso será de 17,3 m, sendo o poluente determinante o NOX.
Quadro 5.6.2 – Parâmetros para determinação da altura mínima da chaminé com base no escoamento e emissões
Parâmetro

NOx

Q (m3/h)

Partículas
148150

T de saída dos gases de exaustão (°K)

413

𝑇!"#$%&'% medida estação meteorológica de Porto - Pedras Rubras no ano
de 2008 (°K)

287

∆𝑇 (°K)

126

F

340

680

q (kg / h)

29,3

4,9

CR (mg/m3)

0,140

0,150

CF (mg/m3) – tomada como a concentração média anual medida na Estação
de Burgães – Santo Tirso

0,014

0,010

𝐻! (m)

17,3

9,5

Para estabelecer a altura de uma chaminé, para além dos critérios de escoamento e emissões, deve
ainda ter-se em consideração a presença de eventuais obstáculos à dispersão existentes na vizinhança
da chaminé, ou seja na sua envolvente até cerca de 300 m.
De acordo com o diploma legal que estabelece a altura mínima a considerar para uma chaminé,
entendem-se como obstáculos próximos elementos presentes na vizinhança que, em simultâneo,
verifiquem as seguintes condições:
!

•

ℎ! ≥

•

𝐿 ≥1+

!

!" !
!""

Onde:
(h0)(h! ) – representa a altura do obstáculo, em metros, medida a partir da cota do solo na base de
implantação da chaminé;
(D) – representa a distância, em metros, medida na horizontal entre a chaminé e o ponto mais elevado do
obstáculo;
(L) – representa a largura do obstáculo próximo expressa em metros.
Nestas condições, consideram-se como obstáculos próximos os edifícios da Transfradelos (10 m), da
Tec-pellets (15 m), da Central da Probiomass (15 m) em construção e a própria unidade em avaliação (15
m).
Uma vez identificados os potenciais obstáculos à dispersão, o cálculo da altura mínima da chaminé faz-se
tendo em conta a expressão:
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𝐻! = ℎ! + 3 −

2𝐷
5 ℎ!

Onde os diversos parâmetros são expressos em metros e são medidos de acordo com o esquema
apresentado na Figura 5.6.1.

Figura 5.6.1 – Esquema ilustrativo de como devem ser consideradas as variáveis Hc, h0 e D

Tendo em conta os pressupostos enunciados e admitindo que as diversas estruturas construídas e a
construir se implantam à mesma cota, o valor a reter de cada parâmetro será:
•

h0 = 15 m.

•

D = 0 m (considerando o próprio edifício da Central).

Sendo o valor mínimo a considerar para a altura da chaminé de 18 m, considerando a presença de
obstáculos próximos.
Tendo em atenção que a altura da chaminé da Central proposta na memória descritiva e justificativa do
Projeto é 35 m, verifica-se que este valor é superior ao limite mínimo calculado com base nas orientações
regulamentares.
5.6.2.4

Estimativa da qualidade do ar na envolvente ao Projeto

Para identificar e avaliar as alterações induzidas pelo Projeto no que concerne aos níveis de qualidade do
ar no domínio em análise, efetuaram-se simulações da dispersão dos poluentes atmosféricos NO2 e PM,
por serem os que potencialmente, tendo em conta o tipo de fontes emissoras em estudo, originam
situações de maior relevância em termos de poluição atmosférica.
Tal como anteriormente no caso do cenário base e respetiva projeção, para as simulações da dispersão
de poluentes na atmosfera utilizou-se a informação da estação meteorológica de Parada, tendo em conta
observações horárias efetuadas durante o ano de 2007.
Para a contabilização dos troços da autoestrada A7, o modelo de simulação selecionado foi o modelo
CALINE-3, adequado à consideração de fontes em linha, enquanto que nos casos da Tec-pellets, da
central da Probiomass e do projeto em avaliação, foi utilizado o modelo ISCST3, adequado à estimativa
das concentrações de poluentes resultantes da presença de fontes pontuais e fontes em área.
No caso do Projeto da nova Central de Biomassa, utilizaram-se como caraterísticas das emissões os
parâmetros referidos nos pontos 6.6.2.2 e 6.6.2.3.

EIA da Central de Biomassa de 10 MW, em Corga de Fradelos – Vol. II – Relatório

Página 116 de 161

Em termos de domínio de simulação considerou-se o já apresentado no capítulo 4.6 e para o mesmo
número de recetores (1615 pontos de cálculo).
Uma vez determinadas, as concentrações horárias de poluentes, foram posteriormente calculados os
diversos parâmetros estatísticos de qualidade do ar, referidos na legislação portuguesa (DL n.º 102/2010,
de 23 de setembro), tendo em conta os resultados agregados fornecidos pelos dois modelos e para os
poluentes considerados, nomeadamente os seguintes:
•

•

Para NO2:
o

Concentração média anual.

o

Número de excedências da concentração horária de 200 µg/m3.

Para PM-10:
o

Concentração média anual.

o

Número de excedências da concentração média diária de 50 µg.m-3.

Dos resultados obtidos conclui-se que o Projeto terá influência no aumento das concentrações de NOX na
atmosfera, apesar de este aumento não significar a ocorrência de situações preocupantes do ponto de
vista da saúde humana.
O funcionamento da unidade implicará um acréscimo de cerca de 30 µg/m3 nas concentrações máximas
horárias de NOX, ou seja, representa uma quase duplicação dos níveis encontrados no cenário base,
fazendo também aumentar a área de influência do complexo fabril em termos de qualidade do ar.
No que concerne as níveis de partículas continua a Tec-pellets a ser determinante para os níveis de
concentração obtidos, registando-se apenas um aumento das concentrações na razão das décimas de
micrograma.
Neste contexto, e tendo presente os resultados obtidos pela estimativa efetuada não se prevê que o
funcionamento da Central de Biomassa em avaliação conduza a que sejam ultrapassados os limites
impostos na legislação no que respeita a qualquer dos poluentes analisados.
Nas Figuras 5.6.2 e 5.6.3, encontram-se representados os padrões de distribuição das concentrações
máximas horárias de NO2 e PM no domínio de simulação, para o cenário de projeção da situação atual
sem projeto.
No Quadro 5.6.3 apresenta-se um resumo dos resultados obtidos nas simulações de dispersão de
poluentes na atmosfera, que corroboram as conclusões retiradas.
Quadro 5.6.3 – Síntese dos resultados obtidos nas simulações da qualidade do ar – Projeção do cenário base
Poluente
NO2

Parâmetro de análise
N.º de excedências da concentração
horária de 200 µg/m3

Valor - limite

Valor máximo
estimado

Área de
excedência do
valor- limite (ha)

18 excedências

0

0

-

69 µg/m3

-

µg/m3

0

Máximo horário
Média anual
PM-10

N.º de excedências da concentração
diária de 50 µg/m3
Máximo horário
Média anual

40

µg/m3

5,4

35 excedências

0 excedências

0

-

34 µg/m3

-

40 µg/m3

1,5 µg/m3

0
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Com base nos diversos resultados anteriormente referidos verifica-se que o funcionamento do Projeto
terá impactes negativos sobre a qualidade do ar, classificados como diretos, permanentes, de magnitude
reduzida e pouco significativos.
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Figura 5.6.2 – Padrão de distribuição do máximo das concentrações médias horárias de NO2 (µg/m3) no domínio
considerado – Impactes (escala gráfica com valores expressos em metros)
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Figura 5.6.3 – Padrão de distribuição do máximo das concentrações médias horárias de PM-10 (µg/m3) no domínio
considerado – Impactes (escala gráfica com valores expressos em metros)
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5.7
5.7.1

Ambiente sonoro
Introdução

A perturbação no ambiente devido ao ruído poderá ser induzida pelo projeto a dois tempos:
a) na fase de construção, devido aos trabalhos necessários à instalação da Central;
b) na fase de exploração, com o normal funcionamento da Central.
A fase de construção é, no presente caso, caracterizada pela sua delimitação temporal e espacial.
Durante esta fase, nem todas as operações empregam equipamento e maquinaria ruidosa.
Na fase de exploração, o ruído tem carácter permanente. Os níveis de ruído gerados serão uniformes,
dado o regime de funcionamento permanente, e função das características acústicas das caldeiras e da
turbina.
A eventual perturbação sonora resultante do normal funcionamento do projeto em estudo depende das
características da área de intervenção. O impacte no ruído ambiente é dependente de (i) grandeza das
emissões sonoras, (ii) características topográficas e acústicas do local de implantação e (iii) distância de
afastamento em relação a utilizações com significativo grau de sensibilidade ao ruído, nomeadamente
habitação. Os graus de Poluição Sonora serão avaliados a partir dos níveis de ruído gerados e dos limites
impostos pela legislação nacional aplicável. Serão utilizados critérios baseados nas disposições legais,
fazendo uso de valores de ruído localmente, os quais permitem estabelecer a situação de referência, e
em valores previstos com a construção e funcionamento da nova central de biomassa.
5.7.2

Fase de construção

Os trabalhos de construção envolvem operações diversas tais como trabalhos de escavação,
terraplanagens, movimentação e transporte de terras, implantação de estaleiros, construção de acessos,
ocupação de espaços e outros.
Algumas operações implicam a produção de níveis elevados de ruído – utilização de martelos
pneumáticos e trabalhos de escavação. Outros geram níveis mais baixos – transporte de/em veículos
pesados.
Deverá ser considerada, ainda, uma fase de pós-construção que inclui a remoção dos estaleiros, recolha
de materiais e a reposição da situação inicial.
A dispersão da energia sonora proveniente das operações de construção com a distância faz-se em
geometria esférica. Como consequência, o decaimento da energia sonora é inversamente proporcional ao
quadrado da distância, ou seja, diminui com 6 dB por dobro da distância. A este efeito de atenuação têm
de ser adicionados os efeitos de outros mecanismos de atenuação sonora, tais como o relevo do terreno,
a influência do vento e as perdas na atmosfera.
A propagação do ruído e a atenuação da sua energia com a distância depende da lei de dispersão das
ondas sonoras e de fenómenos de reflexão, de absorção e outras perdas. Tomando como referência o
nível sonoro medido ou previsto a uma distância x0 determinada, o nível a uma distância x qualquer vem
dado por:
L(x) = L(x0) + D(θ) - A
em que o factor direccional D(θ) representa a diretividade da fonte sonora e o factor de atenuação A vem
dado por
A = Adisp + Aabsor + Aterr + Avent + Aoutr.
O termo Adisp representa a atenuação de energia imposta pela dispersão de energia na frente de onda.
Para os equipamentos e atividades de construção, verifica-se onda esférica, Adisp = 20 log (x/xo). A
energia decai de 6 dB por cada duplicação da distância de afastamento.
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O termo Aabsor representa a atenuação de energia devida a mecanismos de perdas na atmosfera
(absorção molecular, transformações e condução de calor). Embora a sua importância seja desprezável
para as baixas frequências ou para pequenas distâncias, para distâncias da ordem das centenas de
metros ou para frequências acima dos 500 Hz a importância desta contribuição pode ser considerável.
O termo Aterr pode englobar efeitos variados relativos ao tipo e geometria do terreno. Efeitos de
absorção, de reflexão, de atenuação no solo são aí incluídos. O termo Avent engloba o efeito de ventos
dominantes eventualmente existentes, mas que para este tipo de emissões sonoras não se considera
relevante.
Com base no algoritmo de propagação sonora referido, é possível determinar os valores dos níveis
sonoros LAeq resultantes de operações e de equipamentos de construção que poderão vir a ser utilizados
nas obras da referida linha, com base em resultados de diversas medições acústicas realizadas na
proximidade de equipamentos e atividades similares.
O Quadro 5.7.1 apresenta os valores previstos.
Quadro 5.7.1 - Níveis sonoros LAeq gerados por operações e equipamentos de construção
Atividades /operação

LAeq dB(A)
Até 50 m

100 m

300 m

600 m

2000m

Movimentação de terras e escavação

72-75 (30 m)

62-65

52-55

44-47

34

Betoneiras e equivalentes

73-81 (50 m)

67-75

57-65

49-57

39-47

Martelo pneumático

80-84 (20 m)

66-70

56-60

50-54

40-44

Os valores referidos anteriormente e constantes no Quadro 5.7.1 referem-se a propagação em espaço
livre (em linha de vista).
Não sendo possível prever com exatidão, os níveis sonoros junto dos receptores sensíveis ao ruído,
pode, no entanto, considerar-se que a situação normal será a correspondente à simultaneidade de
operações/atividades com utilização de equipamentos mais ruidosos e de equipamentos e atividades
menos ruidosas.
Os valores indicados no Quadro 5.7.1 devem, então, ser tomados como indicativos, permitindo inferir
ordens de grandeza dos níveis sonoros previstos durante a execução das diferentes operações e
atividades construtivas, consoante a distância de proximidade às operações.
Poder-se-á então estimar, que os níveis sonoros LAeq produzidos por máquinas escavadoras e de
transporte de terras e/ou materiais, situar-se-ão entre os 72 dB(A) e os 75 dB(A), a cerca de 30 m às
operações. A 100 m de distância, estes valores decrescem para um intervalo que se situa entre os 62
dB(A) e os 65 dB(A). Este intervalo não excederá os 55 dB(A) a partir dos 250 m de distância.
Os valores anteriores serão pontuais, com duração limitada aos intervalos e períodos de execução de
tarefas e operações, pelo que os dos níveis sonoros médios, considerando a total duração temporal dos
períodos de referência, especificamente o período diurno com duração de 13 horas, serão, então, sempre
inferiores. Estes valores pontuais poderão, contudo, ser sentidos pelas populações como eventual fonte
de incomodidade.
O ruído proveniente da fase de construção poderá afectar zonas na vizinhança da Central, no entanto,
decorrerá num período delimitado no tempo.
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5.7.3
5.7.3.1

Fase de exploração
Emissões sonoras

Procedeu-se à previsão dos indicadores Lden e Ln do ruído particular emitido pela Central junto dos usos
do solo com sensibilidade ao ruído existente nos diferentes locais de avaliação acústica identificados na
secção 4.7.
Para tal, foi criado um modelo computacional 3D com as características geométricas e acústicas dos
equipamentos mais ruidosos constituintes da Central sobre a cartografia 3D da área de implantação.
5.7.3.2

Modelo acústico

Foram efetuados cálculos previsionais dos níveis sonoros radiados pelos equipamentos determinantes
para as emissões sonoras da Central, utilizando a norma NP ISO 9613-2:2014. “Acústica. Atenuação do
som na sua propagação ao ar livre - Parte 2: Método geral de cálculo.”, conforme recomendado no DL n.º
146/2006, de 31 de julho.
Como ferramenta de modelação e cálculo, foi utilizado o programa de análise e previsão acústica
ambiente CadnaA. Este programa, que respeita as disposições da Norma Portuguesa NP ISO 9613-2,
permite a realização de cálculos para fontes sonoras diferenciadas e cálculos integrados contabilizando
todas as contribuições em presença.
O programa permite a integração de mapas rasterizados (2D) ou vectoriais (3D) e constitui uma aplicação
computacional flexível e poderosa que permite, de forma eficaz, efetuar o cálculo, a apresentação e a
gestão da exposição sonora de grandes áreas sob análise.
O programa-base daquele software de previsão acústica inclui todas as funções e todos os tipos de
fontes sonoras importantes. Permite ainda a modelação de diversas características acústicas das
diferentes fontes sonoras.
O programa utilizado permite, assim, a entrada de todos os dados relevantes para a obtenção de um
adequado modelo computacional da Cental, nomeadamente a cartografia da área potencialmente afetada
pelo ruído gerado, os dados geométricos e os dados acústicos dos equipamentos.
O modelo previsional considerou a cartografia digital 3D georreferenciada da área envolvente da Central.
As fontes sonoras foram colocadas de acordo com as plantas de implantação fornecidas.
Os dados acústicos utilizados foram os disponibilizados para as diferentes fontes sonoras consideradas
(dos dados de projeto obteve-se que a fonte sonora preponderante seria a turbina com uma potência
sonora de 85 dB(A)), bem como os constantes da base de dados da Acusticontrol (constituída por
dezenas de medições acústicas junto a equipamentos similares).
5.7.3.3

Ruído ambiente resultante

Com base no modelo foram calculados, para cada um dos locais de avaliação acústica mencionados no
Ponto 5, e considerando cotas de receção ao nível do piso mais exposto, maioritariamente ao nível do
primeiro ou segundo piso (correspondendo a casas de habitação com 1 e 2 pisos, respetivamente), os
valores obtidos para os indicadores de ruído Ld, Le, Ln e Lden do ruído particular emitido pela Central.
Os indicadores de ruído ambiente resultantes, Ld, Le e Ln, previstos após a implantação da Central foram
obtidos adicionando, de forma energética (já que as diversas fontes de ruído não são correlacionáveis),
os correspondentes valores dos indicadores de ruído residual (ver
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Quadro 4.7.1), com os valores dos indicadores de ruído particular previstos para as emissões da Central:
Li ( partic ular )
⎡ Li ( residual )
⎤
10
Li = 10 × log ⎢10
+ 10 10 ⎥ [dB(A)]; i = d; e; n
⎢⎣
⎥⎦

O indicador de ruído ambiente Lden, previsto após a implantação da Central foi calculado com base na
equação:
Ld

Lden

1 ⎡
10
= 10 log10
⎢13 *10 + 3 *10
24 ⎣

Le + 5
10

+ 8 *10

Ln +10
10

⎤
⎥
⎦

Os cálculos efetuados e apresentados seguidamente, referem-se exclusivamente ao nível do piso mais
exposto.
Foi ainda calculado o valor do nível de avaliação, LAr, para os três períodos regulamentares (diurno,
entardecer e noturno), com base na legislação.
Conforme referido, o modelo previsional considera todas as fontes sonoras consideradas determinantes
para os níveis sonoros emitidos pela Central, permitindo obter os valores dos indicadores de ruído
ambiente para a situação do seu normal funcionamento.
No Quadro 5.7.2 são apresentados os valores dos indicadores de ruído ambiente medidos na
caracterização da situação atual (de referência, ou seja, correspondentes ao ruído inicial) e (ii) previstos
para a situação futura (com o normal funcionamento da Central, incluindo ainda o funcionamento da
Probiomass) nos locais onde foram efetuadas as medições acústicas.
No Quadro 5.7.3 mostram-se os valores do nível de avaliação, LAr, para os três períodos regulamentares
e a verificação do critério de incomodidade, com base na legislação em vigor, na situação de normal
funcionamento da Central.
A grandeza das emissões sonoras é muito baixa relativamente à grandeza dos níveis sonoros registados
para o ruído ambiente demonstrando assim que a contribuição do funcionamento da Central no ruído
ambiente é muito pouco significativa.
De referir que os níveis sonoros obtidos para a situação de referência correspondem ao ruído inicial, uma
vez que a Probiomass ainda não se encontra em funcionamento, pelo que a situação registada
corresponde à situação mais desfavorável em termos de impactes no ambiente sonoro.
Todos os valores apresentados foram arredondados à unidade.
Quadro 5.7.2 - Indicadores de ruído ambiente obtidos para a situação atual (de referência) e previstos para a
situação futura (com o normal funcionamento da Central e da Probiomass)
Sit. Atual
(Ruído Ambiente - Medido)
dB(A)

Ruído ambiente total
(com normal funcionamento das Centrais)
(dB(A)

Local

Ld
[dB(A)]

Le
[dB(A)]

Ln
[dB(A)]

Lden
[dB(A)]

Ld
[dB(A)]

Le
[dB(A)]

Ln
[dB(A)]

Lden
[dB(A)]

Local 1

42

45

42

49

42*

46

43*

49

Local 2

40

42

40

46

41*

42*

40*

47

Local 3

39

43

43

49

40*

43*

43*

49

* Ruído Ambiente igual e/ou inferior a 45 dB(A).
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Quadro 5.7.3 - Nível de avaliação LAr e diferencial Δ, situação futura (normal funcionamento da Central)
Ruído Atual Medido
dB(A)

LAr
dB(A)

Diferencial
dB(A)

Local

Ld
[dB(A)]

Le
[dB(A)]

Ln
[dB(A)]

Ld
[dB(A)]

Le
[dB(A)]

Ln
[dB(A)]

Ld
[dB(A)]

Le
[dB(A)]

Ln
[dB(A)]

Local 1

42

45

42

42*

46

43*

NA

1

NA

Local 2

40

42

40

41*

42*

40*

NA

NA

NA

Local 3

39

43

43

40*

43*

43*

NA

NA

NA

* Ruído Ambiente igual e/ou inferior a 45 dB(A).

Não é aplicável o critério de incomodidade - NA

Na ausência de estudo de tráfego detalhado, foram estimados valores com base nos dados fornecidos. A
afetação de veículos ligeiros associada ao projeto prevê-se ser desprezável em termos acústicos, uma
vez que o tráfego ligeiro captado pela Central será muito inferior ao das unidades industriais circundantes.
Já o mesmo não se pode dizer dos veículos pesados, tendo-se calculado, de acordo com os dados
fornecidos, 5760 camiões/ano (aprox. 16/dia) para a Probiomass e 3840 camiões/ano (aprox. 11/dia) para
a PA Biomassa e sendo indicado que a Transfradelos tem um tráfego diário de 30 a 40 camiões.
Como resultado do exposto, o acréscimo de ruído associado ao tráfego rodoviário captado pela Central
prevê-se que seja, em média, inferior a 1 dB. Este acréscimo não é passível de induzir impactes no
ambiente sonoro, tendo em conta os valores atuais, mas poderá existir algum incómodo com a circulação
de veículos pesados junto das habitações próximas das estradas em que estes circulam.
5.7.4
5.7.4.1

Impactes no ambiente sonoro
Fase de construção

Conforme já referido anteriormente, as operações mais ruidosas necessárias à construção da Central
poderão ser responsáveis pela geração de níveis sonoros muito elevados na sua imediata vizinhança.
Os efeitos devidos à transmissão de vibrações originadas pelo equipamento e operações de construção
não serão, em geral, significativos, dado o tipo de trabalhos a realizar, a topologia dos terrenos e a
natureza das instalações vizinhas.
As zonas potencialmente mais afetadas são as ocupadas pelas casas mais próximas da linha, situandose a maioria dos usos com sensibilidade ao ruído a distâncias superiores a 550 m. Nestes locais, os
níveis sonoros previstos para algumas operações podem exceder os 55 dB(A). Estes valores
correspondem, no entanto, a pontuais situações de pico, com duração limitada. Os valores médios
globais serão, previsivelmente, inferiores.
Os impactes no ambiente sonoro das operações de construção no período diurno serão negativos, de
magnitude pequena, sem significado. As alterações introduzidas no ambiente sonoro pelas obras de
construção poderão ser sentidas, no entanto, os impactes gerados não assumirão significado, dado o
curto período de tempo que ocupam e atendendo ao afastamento dos usos do solo com sensibilidade ao
ruído.
Em face dos valores previstos as operações de construção não deverão ocorrer nos períodos entardecer
e noturno.
5.7.4.2

Fase de exploração

As operações de funcionamento têm um carácter de permanência.
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Prevê-se assim que os valores junto de usos do solo com sensibilidade ao ruído existentes na envolvente
da Central continuarão a cumprir os valores limite legalmente estabelecidos para zonas classificadas
como zona mista, ou seja, os valores para os indicadores de ruído ambiente após implantação da Cental,
Lden e Ln, continuarão a ser inferiores a 65 dB(A) e 55 dB(A) respetivamente.
Relativamente aos diferenciais dos indicadores de ruído diurno (Ld), de ruído de entardecer (Le) e de ruído
noturno (Ln), resultantes da laboração da Central, verifica-se que estes não excedem os 5 dB(A) no
período diurno, os 4 dB(A) no período do entardecer e os 3 dB(A) no período noturno, cumprindo desta
forma os valores limites estabelecidos pelo critério de incomodidade.
Do estudo acústico elaborado conclui-se que ficam garantidas as condições de funcionamento da Central
em relação à sua influência no ambiente exterior com ocupação humana.
Tal não significa, contudo, que a Central não seja audível. No entanto, a grandeza das emissões sonoras
na situação futura é muito baixa, inferiores a 40 dB(A) nos recetores mais expostos. Por outro lado, tais
valores não se destacam face à grandeza dos níveis sonoros registados para o ruído ambiente local,
como se pode concluir pela observação dos valores do Quadro 5.7.3, pelo que a contribuição do
funcionamento da Central no ruído ambiente prevê-se ser pouco significativa.
Conclui-se que não haverá lugar a impactes negativos dignos de registo e de consideração no ambiente
sonoro local.

5.8
5.8.1

Resíduos
Fase de construção

Na fase de construção é previsível a produção de resíduos maioritariamente classificados como resíduos
de construção e demolição (RCD) – Códigos LER incluídos na categoria 17 – bem como óleos,
combustíveis e lubrificantes usados na manutenção/funcionamento da maquinaria e equipamentos –
incluídos na categoria 13 de códigos LER.
Estes resíduos serão previsivelmente encaminhados para valorização por operadores licenciados para o
efeito.
É de destacar que na zona em causa encontram-se registados diversos operadores licenciados para a
gestão de um conjunto alargado de tipologias de resíduos, bem como um Centro Integrado de
Valorização de Resíduos Industriais não Perigosos (VALOR-RIB - Indústria de Resíduos), constituído por
três unidades operacionais: aterro de resíduos não perigosos, centro de triagem de produtos valorizáveis
e uma plataforma de tratamento de inertes de construção e demolição.
Nestas condições e atendendo a que o volume de resíduos a produzir nesta fase será previsivelmente
reduzido e que maioritariamente estará garantida a respetiva valorização, considera-se que este impacte
será negativo, temporário, de magnitude reduzida e pouco significativo.
5.8.2

Fase de exploração

Na fase de exploração será utilizado como combustível biomassa residual florestal, prevendo-se um
consumo anual deste subproduto de aproximadamente 85 531 ton/ano, permitindo valorizar
energeticamente uma parte significativa deste material produzido nos distritos de Braga e Porto. A
biomassa será predominantemente de origem florestal, proveniente de ações de limpeza ou de cortes ou
desbastes de povoamentos florestais, podendo ter também origem em resíduos das indústrias de
transformação da madeira ou da cortiça, de limpeza de jardins ou em madeiras em fim de utilização.
A utilização destes subprodutos como matéria-prima em processos de valorização energética integra-se
no âmbito das orientações estratégicas constantes do Plano Nacional de Gestão de Resíduos, e nas
estratégias setoriais estabelecida pelo PERSU II, bem como nas orientações veiculadas na Estratégia
para a Energia 2020 e PNAC 2020, com os objetivos de impulsionar a utilização de fontes renováveis e a
valorização energética dos resíduos florestais.
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Contudo, a exploração da Central irá gerar diversos tipos de resíduos que se podem genericamente
dividir nas seguintes tipologias:
•

Resíduos urbanos, em quantidade pouco relevante, integrados na classe 20 da LER;

•

Peças metálicas ou inertes (pedras) contidas na biomassa descarregada e separadas no parque
de biomassa, integradas na classe 17 da LER;

•

Cinzas da combustão da biomassa, estimadas em cerca de 10% do consumo de biomassa, ou
seja cerca de 8 553 ton/ano, cinzas volantes recolhidas no sistema de depuração de gases e
lamas do tratamento local de efluentes, integrados na classe 10 da LER;

•

Óleos e lubrificantes usados, integrados na classe 13 da LER;

•

Peças, embalagens e outros materiais provenientes de operações de reparação ou manutenção,
maioritariamente integradas na classe 15 da LER.

Este material será previsivelmente recolhido e encaminhado maioritariamente para valorização no Centro
Integrado de Valorização de Resíduos Industriais não Perigosos (VALOR-RIB - Indústria de Resíduos). A
fração de resíduos contaminados com substâncias perigosas será encaminhado também para
valorização e/ou tratamento por operador licenciado para o efeito, sendo diversas as opções de escolha
de operadores existentes no concelho.
Com base nos elementos expostos e tendo em conta que a valorização energética da biomassa florestal
residual tem maior significado do que a quantidade de resíduos que serão produzidos na Central, concluise que o funcionamento do Projeto em apreço terá, em termos da temática dos resíduos, um impacte
positivo, de magnitude moderada, direto, permanente, irreversível, de âmbito regional e significativo.

5.9
5.9.1

Sistemas ecológicos
Metodologia

Para determinar a magnitude e significância dos mesmos analisou-se a diversidade e a raridade das
formações vegetais e as espécies que ocorrem na área de afectação do projeto, assim como outra
informação relevante obtida na caracterização da situação atual.
A avaliação dos impactes é efetuada de acordo com seis parâmetros (natureza, significância, magnitude,
localização, duração, dimensão espacial e reversibilidade), dos quais resulta a classificação global do
impacte.
A avaliação da significância tem em conta a seguinte escala:
-

Muito significativo: Quando há uma elevada afectação de Habitats ou espécies da flora
reconhecidamente raros; ou incluídos nos anexos B-I, B-II, B-IV ou B-V do DL n.º 140/99 e
classificados como prioritários.

-

Significativo: Quando há uma elevada afectação de Habitats ou espécies da flora incluídos
nos anexos B-I, B-II, B-IV ou B-V do DL n.º 140/99 mas não classificados como prioritários
nem considerados raros ou ameaçados em território nacional.

-

Pouco significativo: Quando o impacte não afecte Habitats ou espécies raros ou
constantes dos referidos anexos ou afecta apenas Habitats muito comuns.

A classificação da magnitude tem em conta a seguinte escala:
-

Magnitude elevada: Quando o impacte afecta uma proporção elevada da área do Habitat
ou da população.

-

Magnitude média: Quando o impacte afecta uma proporção média da área do Habitat ou
da população.
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-

5.9.2
5.9.2.1

Magnitude reduzida: Quando o impacte afecta uma proporção baixa da área do Habitat ou
da população.

Flora e Vegetação
Fase de construção

No que respeita à instalação e atividade do estaleiro, abertura de acessos temporários e
estabelecimento de outras zonas de apoio à obra, necessários à implementação do projeto, estes
ainda não têm local definido. As ações decorrentes da presença e movimentação de maquinaria
afectarão direta e indiretamente a vegetação: diretamente pela destruição direta das plantas e
comunidades na área afetada; indiretamente pela compactação do solo, pela emissão de poeiras – que
podem diminuir a eficácia fotossintética, com consequências no normal desenvolvimento das plantas – e
pelo eventual derrame de agentes poluentes. Pelas características da área de estudo, pode desde já
estimar-se que este será um impacte negativo pouco significativo, de magnitude reduzida, de dimensão
local, temporário e reversível.
Ainda no que diz respeito aos trabalhos preparatórios, é de referir a desmatação e limpeza superficial
dos terrenos na área de projeto, que resultará na destruição direta da vegetação nestes locais. Este
será um impacte negativo pouco significativo, de magnitude reduzida, direto, de dimensão local,
temporário e irreversível. Por outro lado, esta ação poderá resultar na dispersão de propágulos de
espécies exóticas invasoras, nomeadamente de Acacia melanoxylon. Este será um impacte negativo
significativo, ainda que de magnitude reduzida, indireto, de dimensão local, temporário e irreversível.
A construção da central de biomassa terá um impacte decorrente essencialmente da presença e
movimentação de maquinaria, o que afectará indiretamente a vegetação, pela compactação do solo, pela
emissão de poeiras e pelo eventual derrame de agentes poluentes. Considerando que não serão
afetadas quaisquer comunidades vegetais com valor de conservação, prevê-se que esta ação terá um
impacte negativo pouco significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, temporário e irreversível.
5.9.2.2

Fase de exploração

A presença e funcionamento da central de biomassa terá um impacte nulo na flora e vegetação, uma
vez que não ocorrerá qualquer afectação de áreas naturais durante a fase de exploração.
5.9.3

Fauna

A avaliação dos impactes considerou os efeitos diretos, nomeadamente de perda de habitat e o
acréscimo de perturbação, tendo em atenção o estatuto de conservação das espécies afetadas.
As áreas a afectar não apresentam características particularmente favoráveis à ocorrência de espécies
sensíveis.
Deste modo as comunidades animais a afectar pela construção e exploração desta central de biomassa
são pouco diversificadas e não incluem populações significativas de espécies com um estatuto de
conservação desfavorável. É neste contexto que se procederá à identificação e avaliação dos impactes.
5.9.3.1

Fase de construção

Modificação do habitat – As alterações a introduzir serão muito localizadas e incluem a destruição
completa e definitiva da vegetação no local do aterro onde será instalada a central. Deste modo o impacte
será reduzido, pouco significativo e irreversível.
Acréscimo nos níveis de perturbação – Durante a fase de obra, os trabalhos implicam a utilização de
maquinaria diversa e a presença de um número de pessoas superior ao que atualmente utiliza a zona, o
que implica um acréscimo nos níveis de perturbação. No entanto, a área de implantação da central está
inserida numa zona que possui já uma ocupação industrial e ao ao lado de outra central com
características semelhantes, estando por isso mesmo sujeita a níveis de perturbação elevados.
Globalmente é um impacte pouco significativo e temporário.

EIA da Central de Biomassa de 10 MW, em Corga de Fradelos – Vol. II – Relatório

Página 127 de 161

5.9.3.2

Fase de exploração

Operação – A presença permanente de pessoas associadas à laboração da unidade industrial contribuirá
para a existência de níveis de perturbação atualmente existentes, mas os acréscimos previstos não
implicam alterações substanciais à situação atual. Este impacte será também reduzido, irreversível e
pouco significativo.

5.10 Solo e uso do solo
5.10.1

Solo

O projeto causa a destruição do solo natural na área da plataforma necessária à implantação da
Central, incluindo o Parque de Biomassa, e respetivos acessos. Trata-se de um impacte negativo, direto,
certo, permanente, irreversível, de magnitude elevada e de extensão média. Tendo em atenção a
reduzida aptidão produtiva do solo, avalia-se este impacte como pouco significativo.
Na fase de construção pode ocorrer a contaminação do solo, devido a derrames acidentais de
substância poluentes utilizadas em obra. Trata-se de um impacte negativo, direto, improvável,
temporário, reversível, de magnitude reduzida e de extensão reduzida. Tendo em atenção estas
características considera-se este potencial impacte como pouco significativo.
Na fase de exploração, também pode ocorrer a contaminação do solo, devido quer a derrames
acidentais quer a escorrências do Parque de Biomassa ou de zonas de armazenagem de materiais.
Trata-se de um impacte negativo, direto, provável, permanente, reversível, de magnitude média e de
extensão reduzida. Tendo em atenção estas características considera-se este potencial impacte como
pouco significativo.
5.10.2

Uso do solo

A implantação da Central e respetiva plataforma vai ocupar uma área de cerca de 2 ha, na qual se
verifica uma alteração do uso do solo de florestal para industrial. Essa alteração é admitida pela
regulamentação do PDM em vigor (ver secção 3.3). Deve também ter-se em consideração a classificação
pelo PDM de uma área a poente como “espaço de atividades económicas”, sendo previsível que, em
futura alteração do PDM, a delimitação desse espaço possa vir a ser alterada no sentido de incluir a área
ocupada pela Central da PA Biomassa.
Esta transformação do uso do solo deve também ser vista como um reforço da fileira já existente, ligada à
gestão da biomassa florestal (Tec-Pellets, Transfradelos, Central da Probiomass), apresentando-se
coerente com a ocupação industrial já existente. Considera-se, assim, que esta alteração do uso do solo
não constitui qualquer impacte negativo.

5.11 Património cultural
Como referido no ponto de caracterização do cenário base do fator Património Cultural, não se
identificaram quaisquer ocorrências na AI deste projeto.
Os topónimos identificados na área de estudo durante a pesquisa documental sobre a ZE estão
suficientemente afastados da AI para que se considere a probabilidade de qualquer impacte sobre os
mesmos.
Não foram identificados, deste modo, quaisquer impactes sobre ocorrências do Património Cultural
decorrentes do presente projeto, em qualquer das suas fases.

5.12 Socioeconomia
A identificação dos impactes previsíveis do projeto da central de biomassa, e a sua respetiva avaliação,
consideram distintamente as fases de construção, exploração e eventual desativação do
empreendimento, procurando identificar as situações em cada uma dessas fases que poderão provocar
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impactes com significado sobre os fatores socioeconómicos do ambiente afetado, como consequência da
presença ou funcionamento dos elementos componentes do projeto, sejam diretamente decorrentes do
empreendimento, sejam em relação às implicações sobre outros usos ou atividades localizados na sua
envolvente.
Deve atender-se que esta unidade está projetada para uma zona industrial já instituída, localizada numa
área definida no PDM de Vila Nova de Famalicão, revisto em 2015, como “espaço de atividades
económicas”. Esta zona industrial encontra-se ainda em desenvolvimento, com várias unidades já
instaladas e em funcionamento, estando vários lotes, incluindo aquele para onde se projeta a central, já
alterados por ações de terraplenagem e depósito de materiais. Refira-se que esta zona industrial se
localiza sobre a linha de divisão administrativa entre os concelhos de Vila Nova de Famalicão e Póvoa de
Varzim, estando algumas unidades instaladas já do lado de Póvoa de Varzim.
5.12.1

Fase de construção

A fase de construção da central de biomassa tem uma duração prevista de 18 meses e constará,
fundamentalmente, de trabalhos de construção civil e de equipamento da central.
Os acessos ao local são garantidos pela rede de estradas e caminhos já existentes, sobretudo a EM 506
(nomeada como rua 25 de abril do lado de Vila Nova de Famalicão), sendo o acesso e manobras na área
a construir assegurado por caminhos no interior da zona industrial.
As obras implicarão a instalação de estaleiros num terreno atualmente desocupado na zona industrial,
não sendo necessária outra mobilização ou ocupação de solos.
Na envolvente próxima ao local, considerando 500 metros em redor, não se identificaram edifícios de uso
habitacional ou outros usos mais sensíveis ou qualificados.
Durante os trabalhos prevêem-se os seguintes impactes:

5.12.2

-

- aumento temporário do tráfego de veículos pesados nas vias mais próximas, sem
perturbação significativa do tráfego local e ligeiro aumento dos níveis de ruído, pelo
que não se considera a ocorrência de impactes com qualquer significado;

-

- criação de emprego nas obras, estimando-se um impacte positivo, direto, temporário, de
âmbito local a regional, de magnitude moderada, avaliando-se como pouco significativo;

-

- a possibilidade de recurso a abastecimentos e serviços locais, de alimentação,
reparações de equipamentos e veículos e outros serviços, traduz-se num impacte sobre a
economia local, de sinal positivo, indireto, provável, temporário, de magnitude reduzida a
moderada, que se avalia como pouco significativo, por ser incerto e temporário.

Fase de exploração

A entrada em funcionamento da central de biomassa implicará impactes de diferente ordem nos fatores
socioeconómicos: os que decorrem diretamente da exploração da central, como a criação de emprego e
o contributo para a economia local; os que decorrem indiretamente deste funcionamento, como sejam a
consolidação da zona industrial local e os efeitos sobre a limpeza da floresta, que se poderá fazer sentir a
escala territorial alargada, prevendo-se a captação de resíduos florestais em todo o País.
Assim, na fase de exploração identificam-se os seguintes impactes:
-

Criação de emprego direto na Central (17 postos de trabalho), caracterizado como
positivo, direto, permanente, irreversível, de magnitude reduzida e extensão local, avaliado
como significativo;

-

Criação de emprego indireto, na limpeza de florestas e na logística associada,
caracterizado como positivo, indireto, permanente, irreversível, de magnitude média e
extensão regional, avaliado como significativo;
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-

Redução do risco de incêndio florestal, caracterizado como positivo, indireto,
permanente, irreversível, de magnitude média e extensão regional, avaliado como
significativo.

-

Consolidação da zona industrial de Fradelos, diminuindo o risco de surgimento de
unidades industriais isoladas e gerando sinergias com outras unidades industriais e de
logística aqui instaladas, caracterizado como positivo, indireto, permanente, reversível, de
magnitude média e extensão local a regional, avaliado como significativo.

5.13 Paisagem
5.13.1

Métodos

Foram identificados os impactes para a fase de construção, exploração e desactivação do projeto em
análise.
Para determinar a magnitude e significância dos mesmos analisou-se a diversidade e a raridade das
formações vegetais e as espécies que ocorrem na área de afectação do projeto, assim como outra
informação relevante obtida na caracterização da situação de referência.
A avaliação dos impactes é efetuada de acordo com seis parâmetros (natureza, significado, magnitude,
localização, duração, dimensão espacial e reversibilidade), dos quais resulta a classificação global do
impacte.
A avaliação do significado tem em conta a seguinte escala:

5.13.2

-

Muito significativo: se a implementação do projeto determina uma alteração estrutural na
paisagem de consequências muito severas no seu funcionamento, ou se traduz na criação
de uma intrusão visual grave em áreas de valor cénico ou paisagístico elevado ou muito
elevado.

-

Significativo: quando a implementação do projeto determina uma alteração estrutural na
paisagem de consequências pouco severas no funcionamento da mesma, ou se traduz na
criação de uma intrusão visual em áreas de valor cénico ou paisagístico médio a elevado,
ainda que de média severidade.

-

Pouco significativo: quando o projeto, pelas suas características, não induz alterações
estruturais profundas na paisagem e, cumulativamente, por se localizar numa área de
grande capacidade de absorção visual ou pelas suas características volumétricas, não
determina a criação de uma intrusão visual assinalável.

Impactes na paisagem

5.13.2.1 Introdução
Nesta secção serão analisados os impactes sobre a paisagem decorrentes da instalação e operação da
Central de Biomassa. Estes traduzem-se, fundamentalmente, na introdução de novos elementos na
paisagem, ainda que não se possa dizer que são elementos estranhos à mesma, uma vez que está em
construção um central de biomassa idêntica à presente nas suas imediações.
A implementação do projeto acarretará alterações na paisagem, direta ou indiretamente, que se traduzem
em impactes mais ou menos negativos. Estes dependem das características da área de implantação da
central, assim como das características desta última.
Na análise dos impactes na paisagem foram consideradas duas componentes, tal como anteriormente,
na caracterização da situação atual:
Uma primeira abordagem identifica os impactes de carácter estrutural, que provocarão alterações nos
elementos que constituem as componentes básicas da paisagem, causando eventualmente perturbações
ao nível das unidades de paisagem identificadas. Estes são impactes de incidência direta na paisagem.
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Uma segunda abordagem foca a sua atenção nos impactes visuais, que se traduzem numa alteração da
qualidade estética da paisagem. Este tipo de impactes tem uma dupla incidência, numa primeira fase
direta, por imposição de elementos estranhos à paisagem, depois de forma indireta, pela destruição de
componentes constituintes da paisagem que até então contribuíam para a sua harmonia e qualidade
visual.
5.13.2.2 Fase de construção
A instalação e funcionamento dos estaleiros e outras zonas de apoio à obra (incluindo
parqueamento de máquinas e viaturas, armazenamento temporário de materiais vários, transporte de
materiais e equipamentos para a obra), assim como a produção de poeiras que tal atividade implica, terão
necessariamente um impacte cénico negativo, ainda que de baixa significância, uma vez que a zona
envolvente à área de obra não apresenta áreas de sensibilidade paisagística elevada; será um impacte
de baixa magnitude, sobretudo pela ausência de áreas ou receptores sensíveis nas proximidades; este
impacte prevê-se temporário e reversível, uma vez que implica alterações temporárias no Paisagem, com
presença de elementos estranhos à mesma e desorganização geral dos elementos em presença. Durante
toda a fase de construção, verificar-se-ão sempre impactes visuais negativos sobre a paisagem
decorrentes da movimentação de maquinaria necessária à execução dos trabalhos.
Em síntese, este impacte prevê-se negativo, pouco significativo, de baixa magnitude, direto, certo,
temporário e reversível, de dimensão local, ocorrendo a curto prazo.
A movimentação de terras necessária à execução da plataforma da central (com deposição dos
materiais sobrantes em vazadouro licenciado) terá um impacte estrutural decorrente da alteração da
morfologia do terreno e um impacte cénico devido à criação de taludes de aterro e escavação. Verificase, no entanto, que este é um local cujo relevo está já bastante alterado pela construção da outra central
de biomassa já a decorrer. Prevê-se assim que esta alteração da morfologia do terreno tenha impactes
estruturais pouco significativos. Também não são esperados impactes cénicos muito significativos, uma
vez que a maioria dos taludes a criar são de escavação e serão visíveis da área da central, e não da sua
envolvente.
Este será um impacte negativo pouco significativo e de baixa a média magnitude, direto, certo,
permanente e irreversível, de dimensão local, que se sentirá a curto prazo.
A construção da Central de Biomassa traduz-se na alteração direta do território na área de implantação
das estruturas que compõem o projeto em análise, com alterações na morfologia do terreno e a
instalação de edifícios e infraestruturas de carácter industrial.
Esta alteração terá também impacte na paisagem envolvente, uma vez que implica uma alteração da
morfologia do terreno e porque as estruturas a criar serão avistadas de vários locais. Para se perceber a
extensão desta afectação cénica, foram elaboradas em Sistema de Informação Geográfica as bacias
visuais das principais estruturas que compõem o projeto em análise, que depois se integraram, formando
a bacia visual total do mesmo. Considerou-se 3Km como o limite da acuidade visual para estas
estruturas; importa ainda referir que esta modelação não considera a presença de obstáculos à
visualização que não o relevo – tais como árvores ou edifícios – pelo que a bacia visual real desta
infraestrutura seria sempre menor do que o estimado. O resultado destas modelações é apresentado na
Figura A8 (Anexo 9).
Verifica-se que a bacia visual da central é relativamente confinada, desenvolvendo-se sobretudo para sul
e sudoeste da mesma. De acordo com a simulação elaborada, não considerando a presença de
vegetação arbórea, a central será claramente visível a partir de pequenos troços da A7 e de partes dos
povoados de Sapugal, Quinta, Cruzes, Ponte das Eiras e Gandra. A chaminé da central, sendo uma
estrutura mais alta, terá uma bacia visual mais extensa, que foi modelada em separado. Prevê-se que
seja avistada adicionalmente a partir de Caminho Largo, Além e de Fiães, a norte da central, e de Aldeia
e Corga, a sul. No entanto, durante o trabalho de campo realizado pôde constatar-se que a área onde a
central será instalada não é observável de todos estes locais, devido à presença de florestas em seu
redor.
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Prevê-se assim que desta ação resulte um impacte negativo pouco significativo a significativo e de baixa
magnitude, direto, certo, permanente e reversível, de dimensão local, que se sentirá a curto prazo.
5.13.2.3 Fase de exploração
Durante a fase de exploração, o principal impacte na paisagem decorrerá da presença das
infraestruturas que compõem o projeto em análise e que constituirão intrusões na paisagem, gerando
impacte cénico numa área de sensibilidade paisagística variável. Verifica-se, no entanto, que a bacia
visual destas estruturas é bastante contida, como discutido anteriormente. Acresce que este tipo de
infraestrutura não é estranha ao local, onde existem já várias instalações de carácter industrial, tais como
uma transportadora, outra central de biomassa ou instalações agro-pecuárias de dimensão considerável.
Este será um impacte negativo significativo, com magnitude reduzida, direto, certo, permanente e
irreversível, de dimensão local, que terá início a curto prazo.
A operação da Central de Biomassa terá um impacte visual que se traduz apenas na presença de uma
pluma de fumo. Este será um impacte negativo pouco significativo, de baixa magnitude, temporário e
reversível, de dimensão local.

5.14 Síntese de impactes
A presente secção inclui a caracterização e avaliação dos impactes identificados nas secções 5.2 a 5.13.
No Quadro 5.14.1 apresenta-se a grelha de análise adotada.

Quadro 5.14.1 – Critérios de caracterização e avaliação dos impactes
Critérios de caracterização e
avaliação

Fase
Sentido
Complexidade
Duração

Reversibilidade

Magnitude

Extensão

Significado

Escala adotada

Legenda

Construção

C

Exploração

E

Positivo

POS

Negativo

NEG

Direto

DIR

Indireto ou secundário

IND

Temporário

TEMP

Permanente (considerando o tempo de vida útil do projeto)

PERM

Reversível

REV

Parcialmente reversível

PREV

Irreversível

IRR

Muito elevada

Reduzida





Local

LOC

Regional

REG

Nacional

NAC

Internacional / Transfronteiriço

INT

Elevada

Negativo - Muito significativo
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Critérios de caracterização e
avaliação

Escala adotada

Legenda







Negativo - Significativo
Negativo - Pouco significativo
Positivo - Muito significativo
Positivo - Significativo
Positivo - Pouco significativo

No Quadro 5.14.2 apresenta-se uma síntese dos impactes relevantes identificados, caracterizados e
avaliados nas secções anteriores deste capítulo. Note-se que a avaliação constante deste quadro ainda
não considera a aplicação das medidas de mitigação indicadas no capítulo 6, apresentando-se na secção
6.14 (Impactes residuais) um quadro síntese de impactes, considerando já a aplicação dessas medidas.

Fase

Impacte

Sentido

Complexidade

Duração

Reversibilidade

Magnitude

Extensão

Significado

Quadro 5.14.2 – Síntese de impactes, não considerando a aplicação das medidas de mitigação (ver legenda no
Quadro 5.14.1)

E

Redução das emissões
de gases com efeito de
estufa

POS

DIR

P

REV



REG



Escavações e aterros

C

Movimentos de
vertente/ talude

NEG

DIR

T

IRR



LOC



Desmatação e
decapagem

C

Aumento da erosão

NEG

DIR

P

IRR



LOC



Escavação

C

Aumento da
instabilidade do maciço
rochoso

NEG

DIR

T

IRR



LOC



Desmatação e
decapagem

C

Diminuição da recarga
do aquífero

NEG

DIR

P

IRR



LOC



Impermeabilização

C

Diminuição da recarga
do aquífero

NEG

DIR

P

IRR



LOC



Derrames acidentais

C

Alteração da qualidade
da água subterrânea

NEG

DIR

T

REV



LOC



Consumo de água
subterrânea

E

Afetação do nível
freático

NEG

DIR

P

REV



LOC



Derrames acidentais

E

Alteração da qualidade
da água subterrânea

NEG

DIR

T

REV



LOC



Extração de água
subterrânea

E

Afetação do uso de
captações

NEG

DIR

P

REV



LOC



Alteração da
qualidade da água
subterrânea

E

Afetação do uso de
captações

NEG

IND

T

REV



LOC



Ações causadoras
do impacte

Produção de energia
a partir da biomassa
florestal
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Fase

Impacte

Sentido

Complexidade

Duração

Reversibilidade

Magnitude

Extensão

Significado

C

Alteração da qualidade
da água superficial

NEG

DIR

T

REV



LOC



Derrames acidentais
e escorrências de
águas pluviais

E

Alteração da qualidade
da água superficial

NEG

DIR

P

REV



LOC



Movimentos de
terras, tráfego,
pavimentação

C

Alteração da qualidade
do ar

NEG

DIR

T

REV



LOC



Operação da central

E

Alteração da qualidade
do ar

NEG

DIR

P

REV



LOC



Movimentos de
terras, funcionamento
de equipamentos de
construção

C

Alteração dos níveis
sonoros

NEG

DIR

T

REV



LOC



Produção de
resíduos

C

Aumento do volume de
resíduos

NEG

DIR

T

IRR



LOC



Valorização
energética de
biomassa florestal e
produção de resíduos

E

Gestão de resíduos

POS

DIR

P

REV



REG



Estaleiros e acessos
temporários

C

Destruição da
vegetação

NEG

DIR

T

REV



LOC



Desmatação

C

Destruição da
vegetação

NEG

DIR

P

IRR



LOC



Desmatação

C

Dispersão de espécies
exóticas invasoras

NEG

DIR

T

IRR



LOC



Construção dos
edifícios da Central

C

Afetação da vegetação

NEG

IND

T

REV



LOC



Desmatação e
movimentos de
terras

C

Modificação do habitat
para a fauna

NEG

DIR

P

IRR



LOC



Presença de pessoas
e operação de
veículos e
equipamentos

C

Acréscimo dos níveis
de perturbação para a
fauna

NEG

DIR

T

REV



LOC



Operação da Central

E

Acréscimo dos níveis
de perturbação para a
fauna

NEG

DIR

P

IRR



LOC



Decapagem e
movimentos de terra

C

Destruição do solo
natural

NEG

DIR

P

IRR



LOC



Derrames acidentais

C

Contaminação do solo

NEG

DIR

T

REV



LOC



Ações causadoras
do impacte

Derrames acidentais
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Ações causadoras
do impacte

Fase

Sentido

Complexidade

Duração

Reversibilidade

Magnitude

Extensão

Significado

Derrames acidentais
e escorrências de
águas pluviais

E

Contaminação do solo

NEG

DIR

P

REV



LOC



Atividade de
construção

C

Criação de emprego

POS

DIR

T

REV



REG



Abastecimentos e
serviços locais

C

Dinamização da
economia local

POS

T

REV



LOC



Operação da Central

E

Criação de emprego

POS

DIR

P

IRR



LOC



Limpeza da floresta

E

Criação de emprego

POS

IND

P

IRR



REG



Consumo de
biomassa florestal

E

Redução do risco de
incêndio florestal

POS

IND

P

IRR



REG



Localização da
Central

E

Consolidação da zona
industrial de Fradelos

POS

IND

P

REV



REG



Estaleiros

C

Impacte visual na
paisagem

NEG

DIR

T

REV



LOC



Movimentação de
terras

C

Impacte visual na
paisagem

NEG

DIR

P

IRR



LOC



Construção dos
edifícios da Central

C

Impacte visual na
paisagem

NEG

DIR

P

REV



LOC



Presença das
infraestruturas da
Central

E

Impacte visual na
paisagem

NEG

DIR

P

REV



LOC



Pluma de fumo

E

Impacte visual na
paisagem

NEG

DIR

P

REV



LOC



Impacte

IND

5.15 Impactes cumulativos
5.15.1

Introdução

De acordo com a definição do Council on Environmental Quality dos Estados Unidos (1987) retomada no
Guia da Comissão Europeia (Hyder 2001), impactes cumulativos são os impactes no ambiente que
resultam dos impactes incrementais do projeto quando adicionados a outros projetos, passados,
presentes ou previsíveis num futuro razoável, independentemente de quem os promove.
Impacte cumulativo é, assim, o impacte, direto ou indireto, do projeto ao qual se adicionam outros
impactes, diretos ou indiretos, de outros projetos ou ações (passados, existentes ou razoavelmente
previsíveis no futuro).
Ao contrário da análise de impactes usual, a análise de impactes cumulativos implica, portanto, um
deslocamento de perspetiva, do projeto para os fatores ambientais, agora entendidos como recursos (ver
Figura 5.15.1).
Ou seja, o centro da análise deixa de ser o projeto que implica potenciais impactes em determinados
recursos, para passar a ser o recurso (ou recursos) no qual os potenciais impactes do projeto podem vir
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a fazer-se sentir, mas num contexto em que outros impactes de outros projetos e ações já se exerceram,
estão a exercer-se ou poderão, previsivelmente, vir a exercer-se sobre esse mesmo recurso.
Desenvolvida no contexto de um EIA, a análise de impactes cumulativos permite aferir melhor a avaliação
de impactes do projeto, uma vez que os contextualiza na dinâmica do recurso. Assim, um impacte
aparentemente pouco significativo pode ter um significado real muito superior se o recurso sobre que se
faz sentir tiver sido, estiver ou vier a ser sujeito a pressões significativas.

Figura 5.13.1 - Diferentes perspetivas de análise de impactes: à esquerda a abordagem usual nos EIA, à direita a
perspetiva da avaliação de impactes cumulativos (figura extraída de Kalff,1995)

Tendo em conta o referido anteriormente, os passos metodológicos adotados para a análise de
impactes cumulativos são os seguintes:
1) Identificação dos recursos ou valores potencialmente afetados pelo projeto;
2) Limites espaciais e temporais pertinentes para a análise do significado do impacte sobre o
recurso ou valor;
3) Identificação de outros projetos ou ações, passados, presentes ou razoavelmente previsíveis
no futuro que afetaram, afetam ou podem vir a afetar, com significado, os recursos ou valores
identificados;
4) Análise das interações entre os impactes do projeto em estudo e os impactes dos restantes
projetos ou ações identificados e determinação da importância relativa na afetação dos recursos
ou valores;
5) Identificação de medidas de minimização.
5.15.2

Identificação e avaliação de impactes cumulativos

No Quadro 5.15.1 identificam-se os recursos ou valores com significado que justifique a análise de
impactes cumulativos, as fronteiras espaciais e temporais e os outros projetos ou ações passados,
presentes ou razoavelmente previsíveis no futuro que afetaram, afetam ou podem vir a afetar, com
significado, os recursos ou valores identificados.
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Quadro 5.15.1 – Recursos e valores objeto de análise de impactes cumulativos, identificação de fronteiras espaciais
e temporais e de outros projetos ou ações
Recursos ou valores
que sofrem impactes
do projeto
Áreas florestais
produtoras de resíduos
de biomassa

Aquífero e captações de
água subterrânea

Fronteira espacial

Região Norte

Envolvente do projeto

Fronteira temporal

Outros projetos ou ações com
impactes cumulativos sobre esse
recurso ou valor

Horizonte do projeto
(25 anos)

Outras centrais a biomassa,
nomeadamente a Central da
Probiomass.
Outas ações de prevenção do risco
de incêndio florestal

Horizonte do projeto
(25 anos)

Outras fontes de poluição crónica ou
acidental, incluindo atividade
agrícola e pecuária, esgotos
urbanos, derrames acidentais, e, em
particular, as escorrências do
Parque de Biomassa da Central da
Probiomass.
Outras ações de impermeabilização
do aquífero, incluindo áreas urbanas
e industriais e a autoestrada A7.
Outros consumidores de água
subterrânea, em particular a TecPellets e a Central da Probiomass e
unidades pecuárias existentes

Cursos de água

Envolvente do projeto

Horizonte do projeto
(25 anos)

Outras fontes de poluição crónica ou
acidental, incluindo atividade
agrícola e pecuária, esgotos
urbanos, derrames acidentais, e, em
particular, as escorrências do
Parque de Biomassa da Central da
Probiomass.

Ar

Envolvente do projeto

Horizonte do projeto
(25 anos)

Outras fontes de poluição
atmosférica, nomeadamente a TecPellets

Envolvente do projeto

Horizonte do projeto
(25 anos)

Outros projetos responsáveis pela
destruição de vegetação, incluindo
áreas urbanas e industriais e a
autoestrada A7.

Horizonte do projeto
(25 anos)

Outros projetos e ações
responsáveis pela perturbação da
fauna, com destaque para a
Transfradelos, Tec-Pellets e Central
da Probiomass e para a autoestrada
A7.
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Vegetação natural

Fauna

Envolvente do projeto

Recursos ou valores
que sofrem impactes
do projeto

Fronteira espacial

Fronteira temporal

Outros projetos ou ações com
impactes cumulativos sobre esse
recurso ou valor

Solo

Envolvente do projeto

Horizonte do projeto
(25 anos)

Outros projetos e ações
responsáveis pela destruição de
solo natural, incluindo áreas
urbanas e industriais e a
autoestrada A7.
Outras fontes de poluição crónica ou
acidental do solo, incluindo atividade
agrícola e pecuária, esgotos
urbanos, derrames acidentais, e, em
particular, as escorrências do
Parque de Biomassa da Central da
Probiomass.

População ativa

Municípios de Vila
Nova de Famalicão e
de Póvoa do Varzim

Horizonte do projeto
(25 anos)

Projetos criadores de emprego,
incluindo a Transfradelos, TecPellets e Central da Probiomass

Economia local

Freguesias de
Fradelos e de Balazar

Horizonte do projeto
(25 anos)

Projetos que contribuam para a
consolidação da zona industrial de
Fradelos: Transfradelos, Tec-Pellets
e Central da Probiomass

Paisagem

Bacia visual, com o
limite de 5 km

Horizonte do projeto
(25 anos)

Outros projetos com impacte visual
na paisagem, incluindo a
Transfradelos, Tec-Pellets e Central
da Probiomass e a autoestrada A7

As principais situações em que existem impactes cumulativos são as seguintes:
-

Valorização energética de resíduos de biomassa florestal, contribuindo para a redução
das emissões de gases com efeito de estufa e para a redução do risco florestal;

-

Riscos de contaminação dos solos, do aquífero e dos cursos de água, quer por
derrames acidentais quer por escorrências de águas pluviais contaminadas;

-

Risco de sobre-exploração do aquífero;

-

Emprego, direto e indireto;

-

Consolidação da zona industrial de Fradelos;

-

Impacte visual na paisagem.

Salienta-se que ao longo do presente EIA, quer no capítulo 4, onde se analisou a evolução previsível do
ambiente na ausência do projeto, quer no capítulo 5 foi tida em conta a presença das unidades industriais
(Tec-Pellets) e de logística (Transfradelos), bem como da Central da Probiomass, em construção. Em
particular foram consideradas nas simulações da qualidade do ar e dos níveis de ruído, bem como na
análise do impacte visual na paisagem (ver Figura A9, Anexo 9).
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6. MITIGAÇÃO E IMPACTES RESIDUAIS
6.1

Introdução

Os Princípios Internacionais da Melhor Prática em AIA (IAIA/IEA, 1999) consideram como um dos
objetivos da AIA “antecipar e evitar, minimizar ou compensar os efeitos adversos significativos biofísicos, sociais e outros relevantes - de propostas de desenvolvimento”. Nos “Princípios operacionais”
da AIA é indicado que “o processo de AIA deve providenciar (…) a mitigação e a gestão de impactes para estabelecer as medidas necessárias para evitar, minimizar ou compensar os impactes adversos
previstos e, quando adequado, para incorporar estas medidas num plano ou num sistema de gestão
ambiental”.
Em Portugal, o regime jurídico da AIA, estabelecido pelo DL n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, considera
que um dos objetivos da AIA é “definir medidas destinadas a evitar, minimizar ou compensar” “os
impactes ambientais significativos, diretos e indiretos, decorrentes da execução dos projetos e das
soluções apresentadas, tendo em vista suportar a decisão sobre a viabilidade ambiental dos mesmos”
(artigo 5.º).
O anexo V estabelece, no seu n.º 8, que o EIA deve conter a “descrição das medidas e das técnicas
previstas para:
a) Evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos;
b) Prevenção e valorização ou reciclagem dos resíduos gerados;
c) Prevenir acidentes.”
A mitigação inclui, assim, a prevenção, a minimização e a compensação dos potenciais impactes
negativos.
A potenciação dos impactes positivos e a valorização, entendida como o conjunto de ações que
constituem legados ambientais ou sociais do projeto e que não devem ser consideradas como
compensação, também se consideram incluídas no conceito de mitigação.
As medidas de mitigação devem incluir a avaliação dos impactes residuais (ou seja, dos impactes
após a aplicação das medidas de mitigação consideradas).
Foi verificado se a aplicação de algumas medidas de mitigação pode provocar o agravamento de outros
impactes negativos.
Muitas das medidas de mitigação usuais referem-se a procedimentos de gestão ambiental (em particular
de gestão de resíduos) e de gestão da responsabilidade social, que serão pormenorizados na fase
seguinte, de projeto de execução.
De modo similar aos capítulos anteriores, as medidas de mitigação são apresentadas organizadas nas
seguintes secções:
−

Clima (secção 6.2);

−

Geologia, geomorfologia e recursos minerais (secção 6.3);

−

Recursos hídricos subterrâneos (secção 6.4);

−

Recursos hídricos superficiais (secção 6.5);

−

Qualidade do ar (secção 6.6);

−

Ambiente sonoro (secção 6.7);

−

Resíduos (secção 6.8);

−

Sistemas ecológicos (secção 6.9);
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−

Solo e uso do solo (secção 6.10);

−

Património cultural (secção 6.11);

−

Socioeconomia (secção 6.12);

−

Paisagem (secção 6.13).

Na secção 6.14 apresenta-se uma síntese das medidas de mitigação e da avaliação dos impactes
residuais.
Não sendo possível, de momento, identificar e avaliar os impactes da fase de desativação, propõe-se
como medida genérica a elaboração de um plano de desativação, incluindo uma avaliação de impactes e
a definição das medidas mitigadoras consideradas adequadas. Este plano deve ser apresentado à
Autoridade de AIA com dois meses de antecedência relativamente ao início de qualquer atividade de
demolição ou remoção de equipamentos.

6.2

Clima

No âmbito do fator clima não se entende ser necessário estabelecer medidas de minimização.

6.3

Geologia, geomorfologia e recursos minerais

Relativamente aos impactes identificados de movimento de vertente/talude e aumento da instabilidade do
maciço rochoso, identificam-se as seguintes medidas preventivas e minimizadoras
-

Verificação de sinais de desprendimento de solo e rocha nas zonas intervencionadas;

-

Saneamento de blocos em situação instável.

Como medida mitigadora dos processos erosivos propõe-se a seguinte medida:
-

6.4

Adoção de perfis de drenagem superficial.

Recursos hídricos subterrâneos

As medidas mitigadoras dos impactes nos recursos hídricos subterrâneos podem dividir-se nos seguintes
grupos:
a) Medidas destinadas a promover a recarga do aquífero:
•

Desenvolver, no projeto de integração paisagística, áreas potenciais de recarga;

b) Medidas de gestão ambiental destinadas a reduzir o consumo de água:
•

Aproveitamento das águas pluviais;

•

Reutilização, após tratamento adequado, das águas do processo produtivo;

•

Implantação de dispositivos de baixo consumo de água;

b) Medidas de gestão ambiental com o objetivo de prevenir a poluição:
•

Impermeabilização das zonas de armazenamento de resíduos gerados na Central e de
substâncias suscetíveis de poluir a água;

•

Manutenção cuidada e regular dos equipamentos e veículos;

•

Verificação periódica da fossa, de modo a evitar derrame acidental;

•

Tratamento das águas de drenagem do Parque de Biomassa e outras zonas de
armazenamento de biomassa.
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6.5

Recursos hídricos superficiais

As medidas mitigadoras dos impactes nos recursos hídricos superficiais são as mesmas que foram
indicadas na alínea c) da secção anterior.

6.6

Qualidade do ar

6.6.1

Fase de construção

Embora não sejam expectáveis impactes significativos sobre a qualidade do ar durante a fase de
construção, deverá ser adotado um conjunto de medidas de minimização associadas ao descritor
qualidade do ar, características de obras de construção civil, que deverá ser contemplado e detalhado no
Sistema de Gestão Ambiental da Obra.
Com o objetivo de minimizar os potenciais impactes sobre a qualidade do ar durante esta fase devem ser
consideradas as seguintes medidas:
•

A zona da obra deverá ser vedada de modo criar uma barreira física à dispersão de poluentes,
nomeadamente poeiras.

•

A execução das escavações relevantes deverá ser efetuado de forma a evitar os períodos mais
secos e ventosos de forma a diminuir o efeito da suspensão de partículas para o ar ambiente e a
sua dispersão por ação do vento. Durante os trabalhos, e no período seco, dever-se-á proceder
à aspersão regular e controlada de água, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos
diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras.

•

Durante o armazenamento temporário de terras, estas devem ser cobertas de modo a evitar a
ressuspenção de poeiras.

•

Dever-se-á garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a
acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de
veículos e de equipamentos de obra.

•

Assegurar o transporte de materiais de natureza pulvurolenta ou do tipo particulado em veículos
adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.

•

A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá
obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas
pelos rodados dos veículos.

•

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de
forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das
emissões gasosas.

6.6.2

Fase de exploração

Embora não seja expectável que o funcionamento do Projeto venha a incrementar as concentrações de
poluentes na atmosfera de modo a comprometer a verificação dos limiares de qualidade estabelecidos na
legislação em vigor, apresenta-se em seguida um conjunto de medidas que deverão ser tomadas de
modo a garantir o melhor desempenho da unidade no âmbito da afetação deste descritor ambiental.
Assim, dever-se-á considerar no âmbito da minimização de impactes sobre a qualidade do ar as
seguintes atuações:
•

Realização de controlo operacional dos processos geradores de emissões, de modo a reduzir a
emissão de poluentes na respetiva fonte.

•

Caracterização das emissões gasosas provenientes da fonte fixa existente na instalação de
acordo com a legislação aplicável.

EIA da Central de Biomassa de 10 MW, em Corga de Fradelos – Vol. II – Relatório

Página 141 de 161

•

Manter um plano de manutenção preventiva dos equipamentos de combustão e de todos os
sistemas de exaustão, com verificação periódica do seu bom funcionamento, em particular dos
sistemas de tratamento de fim de linha instalados (multiciclones e filtro de mangas).

•

Assegurar que as operações de trituração e crivagem de biomassa florestal são efetuadas de
modo a evitar a emissão de material particulado para a atmosfera.

•

Manutenção das medidas de segurança adequadas, nomeadamente ao nível da prevenção de
incêndios.

•

Avaliar a possibilidade de recorrer à utilização de biomassa florestal residual proveniente de
locais o mais próximo possível da área de implantação da instalação de modo a minimizar as
distâncias de percurso de transporte rodoviário e emissões associadas.

6.7
6.7.1

Ambiente sonoro
Considerações gerais

As medidas de minimização entendem-se como ações a efetuar por parte da entidade responsável pela
obra tendentes a evitar ou minimizar reações por parte das populações ou utilizadores já existentes no
local em face do acréscimo de ruído introduzido. Tais reações podem ser públicas ou privadas. Todas
estas ações assumem elevados custos financeiros, sociais e outros que haverá que acautelar e
minimizar.
Apesar de não estarem previstos impactes significativos no ambiente sonoro, devem ser tomadas
algumas precauções que garantam a não alteração do ambiente sonoro local.
6.7.2

Fase de construção

Considera-se que os receptores sensíveis mais próximos da central a biomassa poderão, eventualmente,
ser afetados de forma negativa durante a fase de construção. Como tal recomenda-se a adopção das
seguintes medidas:

6.7.3

-

- Informação às populações. Os habitantes e utilizadores de instalações situadas dentro
de uma faixa de proximidade de cerca de 900 m da central a biomassa deverão ser
informados sobre a ocorrência das operações de construção. A informação deverá incluir o
início das obras, o seu regime de funcionamento, a sua duração. Em particular, especificará
as operações mais ruidosas bem como o início e final previstos. Deverá, ainda, incluir
informação sobre o projeto e seus objectivos.

-

- Limitações temporais. As operações de construção, em especial as mais ruidosas
deverão apenas ter lugar no período diurno. De igual modo o tráfego de veículos pesados
associados à obra não deverá ocorrer nestes períodos.

-

- Estaleiros. Para além das medidas anteriormente referidas, recomenda-se que os
estaleiros sejam implantados em zonas afastadas dos locais com utilização sensível ao
ruído, nomeadamente dos locais com casas de habitação.

Fase de exploração

Da análise efetuada conclui-se da não existência de impactes negativos significativos e dignos de registo
no ambiente sonoro local decorrentes do funcionamento da Central.
Desta forma não se prevê a necessidade de adopção de medidas minimizadoras de ruído. Recomendase, no entanto, que a circulação de tráfego pesado associado à Central ocorra apenas durante o período
diurno de forma a garantir o bem-estar das populações que residem na envolvente.
Mais se recomenda a realização de uma campanha de medições acústicas durante o primeiro ano após a
entrada em funcionamento da Central. Esta campanha permitirá avaliar a grandeza dos níveis sonoros
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junto aos recetores mais expostos, deste modo aferindo os doados de base, nomeadamente as emissões
sonoras dos equipamentos instalados na Central, considerados na a elaboração deste EIA.

6.8

Resíduos

Durante a fase de construção deverão ser adoptadas medidas que visem por um lado assegurar uma
produção controlada dos resíduos em obra, com vista a minimizar estas quantidades e por outro
assegurar uma correta gestão dos mesmos evitando a ocorrência de acidentes ou de episódios de
contaminação. Assim, serão de implementar e de contemplar no âmbito do Plano de Gestão Ambiental da
Obra as seguintes orientações:
•

Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu
armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra.

•

A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e
armazenados de forma segregada para poderem ser posteriormente utilizados como matériaprima numa das centrais a biomassa ou mesmo na unidade da Tec-pellets.

•

Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser
armazenados em locais com características adequadas para depósito.

•

Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes
devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas
subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem
encaminhados para destino final adequado.

•

Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos
suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em
conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de
gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de
resíduos.

•

Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua
tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção
de eventuais escorrências/derrames.

•

São proibidas queimas a céu aberto.

•

Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser
depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a
separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem.

•

Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes
adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a
reciclagem.

•

Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais,
com base nas guias de acompanhamento de resíduos.

6.8.1

Fase de exploração

Para a fase de exploração, deverão ser preconizadas diversas medidas com vista a uma correta gestão
dos resíduos produzidos no decurso da laboração da unidade, nomeadamente as seguintes:
•

Recolha seletiva dos resíduos produzidos e sua codificação de acordo com a Lista Europeia de
Resíduos, estabelecida pela Decisão 2014/955/EU, de 18 de dezembro de 2014.

•

Colocação de contentores específicos para a recolha dos resíduos produzidos, considerando a
sua natureza e quantidade, facilmente manuseáveis, resistentes e estanques.
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6.9

•

Entrega dos resíduos produzidos a entidades licenciadas para a sua gestão, privilegiando,
sempre que possível, a sua valorização face à sua eliminação.

•

Controlo das condições de segurança no transporte dos resíduos para o exterior,
nomeadamente na seleção de transportadores autorizados e da utilização da respetiva Guia de
Acompanhamento de Resíduos.

•

Reforçar a sensibilização dos seus trabalhadores para a adoção de boas práticas de trabalho.

Sistemas ecológicos

Foi identificado apenas um impacte significativo na flora e vegetação, para o qual devem ser
consideradas medidas de minimização. Adicionalmente, indicam-se algumas medidas que visam,
essencialmente, conter os impactes pouco significativos identificados, através da minimização das áreas
afetadas:
-

Nas ações de desmatação deverão ser tomadas medidas para evitar a propagação das
espécies invasoras existentes na área do projeto, nomeadamente acácias, com transporte
do material recolhido e a sua armazenagem confinada para posterior utilização como
matéria-prima numa das centrais a biomassa ou mesmo na unidade da Tec-Pellets.

-

Durante a fase de exploração, os taludes devem ser regularmente inspecionados e
quaisquer rebentos de espécies invasoras devem ser sistematicamente removidas e
armazenados de forma confinada para posterior utilização como matéria-prima numa das
centrais a biomassa ou na unidade da Tec-Pellets.

-

As ações de desmatação devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a
execução da obra.

-

Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de forma a restringir os
impactes do seu normal funcionamento e para que o movimento das máquinas não cause
estragos fora da área definida.

-

Para minimizar os impactes temporários decorrentes da presença e movimentação de
maquinaria, nomeadamente no que respeita ao aumento de substâncias em suspensão,
deverá ser garantida a aspersão regular, em períodos secos e ventosos, das zonas de
trabalho e acessos, onde ocorre a produção, acumulação e re-suspensão de poeiras.

A generalidade dos impactes identificados para a fauna é pouco significativa.
As medidas propostas para a flora e vegetação terão também efeitos positivos nas comunidades animais.

6.10 Solo e uso do solo
Propõe-se a decapagem da terra viva e o seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em
áreas afetadas pela obra, como forma de minimização da destruição do solo que o projeto implica.
As medidas preventivas da eventual contaminação do solo são as mesmas que foram apresentadas na
alínea b) das secção 6.3 para a prevenção da poluição das águas subterrâneas.

6.11 Património cultural
Não se tendo identificado qualquer possível impacte sobre o Património Cultural, não se justifica a
identificação de medidas de minimização para qualquer fase do projeto.
Eventuais medidas de mitigação de impactes só poderão ser equacionadas no caso de durante as obras
de construção da Central se vierem a detetar ocorrências com interesse arqueológico.
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6.12 Socioeconomia
No âmbito da mitigação de impactes sobre os factores socioeconómicos, indicam-se de seguida as
respetivas medidas destinadas a evitar ou minimizar os impactes negativos e a potenciar os impactes
positivos esperados em cada uma das fases do empreendimento.
6.12.1

6.12.2

Fase de construção
-

Durante toda a duração da obra, deve ser instalado um mecanismo expedito,
nomeadamente através de contacto telefónico, que permita esclarecer dúvidas, prestar
informações ou recolher e encaminhar devidamente eventuais reclamações relacionadas
com o projeto ou com os trabalhos em curso;

-

Em caso de necessidade de interrupção ou condicionamento de vias, deverá ser
antecipadamente e convenientemente divulgado o prazo dessas situações e o esquema de
alternativas de circulação a adotar;

-

As necessidades de recrutamento de mão-de-obra deverão ser divulgadas junto dos centros
de emprego dos concelhos de Vila Nova de Famalicão e de Póvoa de Varzim, para
favorecer a oportunidade de emprego local.

Fase de exploração
-

As necessidades de recrutamento de emprego deverão ser divulgadas junto dos centros de
emprego dos concelhos de Vila Nova de Famalicão e de Póvoa de Varzim, para favorecer a
oportunidade de emprego local.

6.13 Paisagem
No que respeita ao fator Paisagem, o projeto em análise tem como principal impacte a presença dos
volumes a construir e das estruturas associadas, incluindo os taludes criados para a execução da
plataforma onde a central será construída. As medidas mitigadoras seguidamente apresentadas visam
reduzir o impacte negativo que se prevê que a implantação da Central de Biomassa venha a ter na
paisagem:
-

Os estaleiros e parques de materiais devem ser restringidos ao absolutamente necessário e
devem ser vedados, de forma a restringir os impactes do seu normal funcionamento e para
que o movimento das máquinas não cause estragos fora da área definida. A vegetação
arbórea que eventualmente se encontre nas imediações da área de estaleiros deverá, se
possível, ser preservada como forma de restringir os impactes visuais, funcionando como
cortina arbórea, ainda que a sua remoção seja necessária no final da empreitada.

-

Após conclusão das sucessivas fases de execução da obra, devem ser desmanteladas e
removidas todas as suas estruturas provisórias de apoio e as zonas de manobras de
máquinas devem ser convenientemente recuperadas.

-

Antes do início dos trabalhos de movimentação de terras, deverá proceder-se à decapagem
do solo vegetal existente, que deverá servir posteriormente para o recobrimento de taludes
e na recuperação de áreas afetadas temporariamente. As terras provenientes da
decapagem de áreas com presença de espécies invasoras não devem ser reutilizadas, mas
sim removidas para aterro controlado.

-

As ações de desmatação, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas
estritamente indispensáveis para a execução da obra.

-

Todas as áreas afetadas, incluindo as áreas envolventes perturbadas temporariamente
durante a obra e os taludes criados pela movimentação de terras, deverão ser recuperadas
procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação. Caso seja
necessário recorrer a hidrossementeiras para um mais rápido revestimento dos taludes e
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para garantir a retenção das terras nos primeiros anos, enquanto a vegetação natural não
regenera, deverá atender-se às seguintes questões:

-

o

As espécies a usar na estabilização de taludes e integração paisagística deverão
ser, tanto quanto possível, espécies de árvores, arbustos e herbáceas autóctones,
para um maior sucesso das sementeiras e plantações a executar.

o

Sob pretexto algum deverão ser usadas espécies alóctones para as quais tenha
sido observado comportamento invasor em Portugal Continental.

o

Deverá ser feito e implementado um Plano de Manutenção com a calendarização
para o conjunto de operações que o mesmo deve observar.

De modo a minimizar os impactes cénicos decorrentes da presença da central na sua
envolvente, recomenda-se a criação de uma cortina arbórea no limite exterior da área
construída, se possível com dois ou mais alinhamentos de árvores, um perenifólio e um
caducifólio, para proporcionar um efeito de cortina eficaz durante todo o ano, sem no
entanto criar uma situação excessivamente monótona. A escolha das espécies a plantar
deverá obedecer às recomendações feitas no ponto anterior.

6.14 Síntese dos impactes residuais
O Quadro 5.14.2 caracterizou e avaliou os impactes sem a aplicação de medidas de mitigação.
No Quadro 6.14.1 apresenta-se o mesmo quadro, mas distinguindo o significado dos impactes após a
aplicação das medidas de mitigação indicadas nas secções anteriores do presente capítulo.
Verifica-se que a aplicação das medidas de mitigação, seja para prevenir ou minimizar potenciais
impactes negativos seja para potenciar impactes positivos, não alteram de uma forma genérica o
significado dos impactes. Constituem exceção os impactes significativos, identificados na flora e
vegetação e na paisagem, que passam a pouco significativos.
Quadro 6.14.1 – Impactes residuais (ver Legenda no Quadro 5.14.1)
Ações causadoras do
impacte

Fase

Impacte

Sentido

Significado
sem
mitigação

Significado
após
mitigação

Produção de energia a partir
da biomassa florestal

E

Redução das emissões de
gases com efeito de estufa

POS



NM

Escavações e aterros

C

Movimentos de vertente/
talude

NEG





Desmatação e decapagem

C

Aumento da erosão

NEG





Escavação

C

Aumento da instabilidade do
maciço rochoso

NEG





Desmatação e decapagem

C

Diminuição da recarga do
aquífero

NEG





Impermeabilização

C

Diminuição da recarga do
aquífero

NEG





Derrames acidentais

C

Alteração da qualidade da
água subterrânea

NEG





Consumo de água
subterrânea

E

Afetação do nível freático

NEG
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Ações causadoras do
impacte

Fase

Impacte

Sentido

Significado
sem
mitigação

Significado
após
mitigação

Derrames acidentais

E

Alteração da qualidade da
água subterrânea

NEG





Extração de água subterrânea

E

Afetação do uso de
captações

NEG





Alteração da qualidade da
água subterrânea

E

Afetação do uso de
captações

NEG





Derrames acidentais

C

Alteração da qualidade da
água superficial

NEG





Derrames acidentais e
escorrências de águas
pluviais

E

Alteração da qualidade da
água superficial

NEG





Movimentos de terras,
tráfego, pavimentação

C

Alteração da qualidade do ar

NEG





Operação da central

E

Alteração da qualidade do ar

NEG





Movimentos de terras,
funcionamento de
equipamentos de construção

C

Alteração dos níveis sonoros

NEG





Produção de resíduos

C

Aumento do volume de
resíduos

NEG





Valorização energética de
biomassa florestal e
produção de resíduos

E

Gestão de resíduos

POS



NM

Estaleiros e acessos
temporários

C

Destruição da vegetação

NEG



NM

Desmatação

C

Destruição da vegetação

NEG



NM

Desmatação

C

Dispersão de espécies
exóticas invasoras

NEG





Construção dos edifícios da
Central

C

Afetação da vegetação

NEG



NM

Desmatação e movimentos de
terras

C

Modificação do habitat para a
fauna

NEG



NM

Presença de pessoas e
operação de veículos e
equipamentos

C

Acréscimo dos níveis de
perturbação para a fauna

NEG



NM

Operação da Central

E

Acréscimo dos níveis de
perturbação para a fauna

NEG



NM

Decapagem e movimentos de
terra

C

Destruição do solo natural

NEG





Derrames acidentais

C

Contaminação do solo

NEG





Derrames acidentais e
escorrências de águas
pluviais

E

Contaminação do solo

NEG
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Ações causadoras do
impacte

Fase

Impacte

Sentido

Significado
sem
mitigação

Significado
após
mitigação

Atividade de construção

C

Criação de emprego

POS





Abastecimentos e serviços
locais

C

Dinamização da economia
local

POS



NM

Operação da Central

E

Criação de emprego

POS





Limpeza da floresta

E

Criação de emprego

POS





Consumo de biomassa
florestal

E

Redução do risco de incêndio
florestal

POS



NM

Localização da Central

E

Consolidação da zona
industrial de Fradelos

POS



NM

Estaleiros

C

Impacte visual na paisagem

NEG





Movimentação de terras

C

Impacte visual na paisagem

NEG





Construção dos edifícios da
Central

C

Impacte visual na paisagem

NEG





Presença das infraestruturas
da Central

E

Impacte visual na paisagem

NEG





Pluma de fumo

E

Impacte visual na paisagem

NEG



NM

NM – Não mitigável
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7.

LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO

No âmbito da qualidade do ar não foi possível reunir informação relativa ao tráfego de veículos nas
estradas nacionais e municipais presentes na área envolvente ao Projeto de modo a enriquecer a
estimativa dos níveis de qualidade do ar caraterísticos do local. Contudo, tendo em conta que foi possível
obter informação quanto às fontes emissoras de maior relevância, considera-se que esta lacuna não
compromete os resultados da avaliação de impactes efetuada.
Relativamente aos resíduos, não foi possível nesta fase obter informação relativa às quantidades dos
diversos resíduos que virão a ser produzidos na fase de exploração. Contudo, em face das quantidades
que previsionalmente serão geradas, esta lacuna não compromete a avaliação de impactes efetuada.
Relativamente aos restantes fatores analisados, admite-se que o conhecimento obtido é suficiente para a
sua avaliação.
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8. MONITORIZAÇÃO
8.1

Introdução

A monitorização em AIA foi definida pela IAIA- Associação Internacional de Avaliação de Impactes,
como a “recolha de dados ambientais e da atividade, quer anteriores (monitorização da situação inicial),
quer posteriores à implementação da atividade (monitorização de conformidade e de impactes).”
(Morrison-Saunders, Marshall e Arts, 2007).
Essa recolha de dados deve permitir, de acordo com a mesma publicação, a:
−

Avaliação da conformidade com as normas, previsões ou expectativas, bem como do
desempenho ambiental da atividade;

−

Gestão, através da tomada de decisões e de ações apropriadas em resposta a questões
decorrentes das atividades da monitorização e avaliação;

−

Comunicação, através da informação às partes interessadas sobre os resultados obtidos.

Em Portugal, o regime jurídico da AIA, estabelecido pelo DL n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, inclui a
monitorização como uma das atividades essenciais da AIA, definindo-a como “processo de observação e
recolha sistemática de dados sobre o estado do ambiente ou sobre os efeitos ambientais de determinado
projeto e descrição periódica desses efeitos por meio de relatórios com o objetivo de permitir a avaliação
da eficácia das medidas previstas na DIA e na decisão de verificação de conformidade ambiental do
projeto de execução para evitar, minimizar ou compensar os impactes ambientais significativos
decorrentes da execução do respetivo projeto” (artigo 2.º, alínea l).
Considera-se que, tendo em atenção as emissões previstas, os impactes residuais previstos (ver secção
6.14) e as lacunas de conhecimento, apenas se justificam os seguintes programas de monitorização:
•

Monitorização dos recursos hídricos subterrâneos (secção 8.2);

•

Monitorização da qualidade do ar (secção 8.3);

•

Monitorização do ambiente sonoro (secção 8.4).

8.2

Recursos hídricos subterrâneos

Para o fator ambiental Recursos Hídricos Subterrâneos (SB), será uma boa medida a garantia de que os
impactes, que possam afetar este fator ambiental durante a fase de construção e de exploração desta
central de biomassa, sejam efetivamente bem controlados e, assim, apresenta-se um programa de
monitorização que permitirá avaliar a eficácia das medidas de mitigação propostas. Deste modo,
relativamente a este fator ambiental sugere-se a adoção de um plano de monitorização que contemple as
seguintes medidas:
8.2.1

Pontos de amostragem:

Os pontos de amostragem devem corresponder a poços e/ou furos que se localizem a jusante da área,
no sentido dos locais de saída das águas de escorrência que drenam a área, considerando as principais
direções do fluxo subterrâneo. Devem ser escolhidos pontos de água, constantes do inventário
hidrogeológico, que correspondam a estes requisitos. Estes pontos devem, ainda, ser escolhidos de
acordo com a sua localização, quer no interior da área do empreendimento quer na sua envolvente
imediata, de modo a ficarem distribuídos de forma equitativa. Para o acompanhamento do estado do
aquífero deverão ser monitorizados os pontos com a numeração PA-1, PA-2, PA-9 e PA-16. Estes pontos
de água correspondem a poços e possibilitarão o acompanhamento da evolução do nível freático e das
características da água subterrânea a jusante da área em avaliação. Contudo, caso seja executada a
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nova captação que se encontra prevista, sugere-se que esta integre o plano de monitorização proposto,
em substituição do ponto de água PA-2.
A localização dos pontos selecionados para integrarem o Plano de Monitorização encontra-se no Anexo I
– Desenho 4 – Carta da Rede de Monitorização.
8.2.2

Frequência da Amostragem e Parâmetros a Monitorizar:

Na fase de construção propõe-se a realização de campanhas trimestrais, a realizar aproximadamente nos
meses de setembro, dezembro, março e junho, cobrindo desta forma, os momentos mais significativos do
ano hidrológico.
Durante a fase de exploração propõe-se a realização de campanhas semestrais nos 3 primeiros anos de
implementação deste plano, a realizar durante os meses de março e setembro. Ao fim dos referidos 3
anos de monitorização e não havendo registo de alterações significativas dos parâmetros avaliados,
recomenda-se a passagem para mais três anos de monitorização, com a realização de uma campanha
anual, a ser realizada no início/final do ano hidrológico (mês de setembro). No final desta segunda fase
de monitorização, caso os parâmetros avaliados se mantenham estáveis, recomenda-se a suspensão da
monitorização dos recursos hídricos subterrâneos.
Poderá, ainda, ser realizada uma análise não periódica sempre que ocorram variações bruscas e
acentuadas, no valor dos parâmetros analisados. A análise deverá ser decidida consoante o caso, de
modo a despistar as causas prováveis das alterações verificadas.
Caso ocorra algum acidente, ou incidente, que possa pôr em causa a qualidade das águas subterrâneas,
mesmo após o término desta monitorização, deve ser desenvolvido um programa de monitorização que
permita acompanhar a evolução, sobretudo da qualidade, dos recursos hídricos subterrâneos na área.
Os parâmetros a monitorizar serão:

8.2.3

-

Os concordantes com o controlo de rotina 1 e controlo de rotina 2, definidos no Anexo II do
DL n.º 306/2007, de 27 de agosto;

-

O nível freático;

-

O caudal;

-

A temperatura da água;

-

Os sólidos dissolvidos totais.

Critérios de avaliação:

Os critérios de avaliação serão os constantes no Anexo II do DL n.º 306/2007, de 27 de agosto, salvo
ocorrendo publicação mais recente de decretos reguladores que substituam os anteriores.
8.2.4

Métodos de Análise:

Os métodos de análise a empregar na avaliação dos parâmetros a monitorizar, referidos em ii), são os
constantes no Anexo IV do DL n.º 306/2007, de 27 de agosto.

8.3
8.3.1

Qualidade do ar
Considerações iniciais

A zona em que o Projeto se insere, apesar de ter ocupação industrial, não se estima que apresente níveis
de poluentes na atmosfera que se aproximem dos limites de qualidade do ar fixados para proteção da
saúde humana.
Neste sentido, entende-se não ser necessário apresentar um plano de monitorização direcionado para a
caraterização dos níveis de poluentes no ar ambiente.
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Contudo, será necessário estabelecer um plano de monitorização para a fonte pontual associada à
Central de Biomassa. O plano apresentado no presente estudo prevê a realização de monitorização
pontual da fonte fixa, embora, caso se venha a detetar que as emissões ultrapassam os limiares
mássicos máximos, o mesmo deverá ser revisto passando a proceder-se a uma monitorização em
contínuo.
Em seguida são apresentadas as linhas gerais a que deverá obedecer o programa de monitorização da
qualidade do ar para a fase de exploração do Projeto, tendo presente o estabelecido no Anexo V da
Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro.
Como elementos a tomar em conta no desenvolvimento do Plano de Monitorização contam-se os
seguinte:
•

Parâmetros a Monitorizar

•

Locais e frequência das amostragens

•

Técnicas e métodos de análise

•

Métodos de tratamento dos dados e respetivos critérios de avaliação

•

Periodicidade dos relatórios de monitorização, datas de entrega e critérios para a decisão sobre
a revisão do programa de monitorização

8.3.2

Parâmetros a monitorizar

De acordo com o artigo 19º do DL n.º 78/2004, de 3 de abril, os poluentes a monitorizar deverão ser os
que possam estar presentes no efluente e para os quais esteja fixado um VLE. Assim, tendo em conta as
caraterísticas da fonte emissora e os impactes identificados, o programa de monitorização deverá
contemplar a medição da concentração dos poluentes CO, PM-10, NOX e NO2 na corrente gasosa de
exaustão.
Para além destes parâmetros deverá ainda ser preconizada a medição das caraterísticas volumétricas do
efluente, nomeadamente, velocidade de saída, temperatura, humidade e teor de O2 dos gases de
exaustão.
8.3.3

Locais e frequência das amostragens

A amostragem deverá ser realizada na chaminé de exaustão de gases, devendo garantir-se uma
frequência de amostragem bianual. Neste sentido deverão ser realizadas pelo menos duas campanhas
de monitorização pontual em cada ano civil, com intervalo mínimo de 2 meses.
8.3.4

Técnicas e métodos de análise

Em conformidade com o disposto no artigo 22.º do DL n.º 78/2004, aos métodos de medição, recolha e
análise das emissões de poluentes atmosféricos aplicam-se obrigatoriamente as normas europeias CEN
ou, na falta destas, as normas nacionais ou internacionais publicadas por outros organismos de
normalização que garantam dados de qualidade científica equivalente (ISO, ASTM, AFNOR, BSI, DIN,
EPA, VDI).
A obtenção dos valores de emissão relativos a CO, NOX e NO2 poderão ser obtidos através de medição
com células eletroquímicas, enquanto que a determinação de PM-10 deverá ser realizada por gravimetria.
8.3.5

Métodos de tratamento dos dados e respetivos critérios de avaliação

Para cada poluente, será efetuado o cálculo da correspondente emissão normalizada devendo os valores
obtidos ser comparados com os VLE e limiares mássicos estabelecidos na legislação em vigor.
A ultrapassagem dos VLE conduzirá à necessidade de proceder a ajuste no processo ou à adoção de
opções de tratamento dos gases de exaustão de maior eficiência.

EIA da Central de Biomassa de 10 MW, em Corga de Fradelos – Vol. II – Relatório

Página 152 de 161

A ultrapassagem dos limiares mássicos máximos conduzirá à revisão do Plano de Monitorização
proposto, podendo conduzir à necessidade de proceder à monitorização em contínuo da fonte emissora
pontual.
8.3.6

Periodicidade dos relatórios de monitorização, datas de entrega e critérios para a decisão
sobre a revisão do programa de monitorização

Os relatórios relativos à monitorização pontual, devem ser remetidos à CCDR competente, num prazo de
60 dias seguidos, a contar da data de realização da monitorização, contendo toda a informação constante
no Anexo II do DL n.º 78/2004.
A periodicidade das campanhas de monitorização deverá ser revista no final de cada monitorização, no
relatório final, e acordo com os critérios de avaliação estabelecidos neste programa de monitorização.

8.4
8.4.1

Ambiente sonoro
Introdução

Tanto em termos dos requisitos do atual Regulamento Geral do Ruído, como da delicadeza dos
ambientes sonoros locais recomenda-se a adopção de um Programa de Monitorização de Ruído.
O Programa de Monitorização de Ruído poderá desenvolver-se em duas fases correspondentes aos
trabalhos de construção da Central, se existir Licença Especial de Ruído, e à da normal exploração da
Central.
8.4.2

Parâmetros a monitorizar

O índice de ruído a monitorizar consistirá, essencialmente, no registo e análise do nível sonoro contínuo
equivalente ponderado em malha A de longa duração LAeq, especificado na legislação nacional em vigor.
Serão, ainda registados os valores de diversos índices estatísticos, no sentido de assessorar a análise.
Esta análise deverá ser efetuada na vigência dos três períodos de referência definidos na alínea p) do
Artigo 3.º do RGR, conduzindo à determinação dos valores dos indicadores de ruído ambiente: Ld (LAeq no
período diurno), Le (LAeq no período entardecer) e Ln (LAeq no período noturno).
A partir dos valores registados, será calculado, se necessário, o valor do indicador de ruído diurnoentardecer-noturno Lden, de acordo com a alínea j) do artigo 3.º do Regulamento Geral do Ruído pelo DL
n.º 9/2007 de 17 de janeiro:

Lden

Ld
Le + 5
Ln +10
⎤
1 ⎡
10
10
= 10 × log ⎢13 × 10 + 3 × 10
+ 8 × 10 10 ⎥
24 ⎣⎢
⎦⎥

Os valores encontrados permitirão uma comparação direta com os valores limite estabelecidos na
legislação em vigor e com os valores registados nos estudos de base, se existirem.
Para além destes índices deverão ser registados, em cada local, os espectros dos sinais sonoros em
bandas de frequência de 1/3 de oitava, durante o funcionamento de máquinas, equipamentos e quaisquer
operações ruidosas.
Para averiguar da existência ou não de características impulsivas do ruído dentro do intervalo de tempo
de avaliação deverá ser monitorizado o nível sonoro contínuo equivalente, LAeq, em simultâneo com
característica impulsiva e fast.
Os procedimentos experimentais deverão seguir as recomendações das Normas Portuguesas aplicáveis,
nomeadamente as constantes da NP ISO 1996:2011.
8.4.3

Fase de construção

Considerando o afastamento dos locais de implantação da Central aos locais habitados, a monitorização
do ruído na fase de construção apenas se tornará relevante no caso de se prever a ocorrência de
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trabalhos fora da vigência do período diurno, sendo para tal necessária a concessão de uma Licença
Especial de Ruído.
Eventuais reclamações por parte das populações locais poderão, igualmente, despoletar a adopção de
um programa de monitorização.
8.4.3.1

Locais de amostragem

Durante a fase de construção, os locais de monitorização deverão ser escolhidos em função da
proximidade dos receptores com usos sensíveis ao ruído relativamente aos locais em obra.
A definição dos locais para monitorização será um processo dinâmico que contemplará, em cada local e
fase de obra: (i) a localização da frente de obra, (ii) a distância da frente de obra aos usos do solo com
sensibilidade ao ruído, (iii) a localização do(s) estaleiro(s), (iv) a distância do(s) estaleiro(s) aos usos do
solo com sensibilidade ao ruído e (v) os caminhos de acesso aos estaleiros e frentes de obra.
Poderão ser contemplados locais adicionais de monitorização do ruído, nomeadamente junto a
habitações de reclamantes.
8.4.3.2

Periodicidade das campanhas de monitorização

As campanhas de monitorização deverão incidir nos períodos entardecer e/ou noturno, consoante a
calendarização e o regime de construção (atividades e funcionamento de máquinas e equipamentos) se
esta possuir Licença Especial de Ruído, conforme disposto no RGR.
Os intervalos de tempo de amostragem serão os necessários para garantir a estacionaridade dos sinais
sonoros e a representatividade estatística dos registos em relação à totalidade da duração do período de
referência.
A seleção das amostras temporais deverá estar em conformidade com o recomendado pelas Normas
Portuguesas aplicáveis, nomeadamente com os procedimentos estabelecidos na Norma Portuguesa
NP ISO 1996 (Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente) e de outras Notas Técnicas,
tendo em conta a necessidade de garantir a representatividade estatística dos resultados.
A frequência de realização destas medições deverá ser agendada em função da calendarização das
atividades de construção e à definição do tipo de equipamento a utilizar.
8.4.4

Fase de exploração

8.4.4.1

Locais de amostragem

Os locais a monitorizar situam-se na envolvente da Central, mais especificamente junto dos usos do solo
com sensibilidade ao ruído mais próximos.
Os locais de avaliação que deverão ser alvo de monitorização indicam-se seguidamente:
-

Local 1, a cerca de 550 m de distância a noroeste da Central. Casas de habitação com 1 e 2
pisos, com anexos e terreno circundante, pertencentes à localidade de Gandra

-

Local 2, a cerca de 600 m de distância a sudeste da Central. Casas de habitação com 1 e 2
pisos, com anexos e terreno circundante, pertencentes à localidade de Águas de Saúde

-

Local 3, a cerca de 880 m de distância a sul da Central. Casas de habitação com 1 e 2
pisos, com anexos e terreno circundante, pertencentes à localidade de Águas de Saúde

Poderão, ainda, ser selecionados outros locais resultantes de eventuais reclamações futuras.
8.4.4.2

Períodos de avaliação

Os períodos de avaliação acústica serão o diurno (07h00 - 20h00), o entardecer (20h00-23h00) e o
noturno (22h00 -07h00), de acordo com a legislação em vigor.
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Os intervalos de tempo de amostragem serão os necessários à garantia de estacionaridade dos sinais e
representatividade estatística dos registos em relação à totalidade da duração do intervalo de referência,
conforme disposto na NP ISO 1996.
A recolha dos sinais sonoros terá, ainda, em conta as disposições da APA e de outras Notas Técnicas
sobre o assunto, tendo em conta a necessidade de garantir a representatividade estatística dos
resultados.
8.4.4.3

Periodicidade das campanhas de monitorização

Recomenda-se a realização de uma campanha de medições acústicas durante o primeiro ano de
funcionamento Central e sempre que haja uma alteração do desenho e ou das características dos
equipamentos.
8.4.5

Técnicas e métodos de análise

O(s) equipamento(s) de medição acústica a utilizar são sonómetros integradores de classe de precisão
1, com análise em frequência por bandas de terços de oitava, homologado(s) pelo Instituto Português da
Qualidade e devidamente verificado(s) por Laboratório de Metrologia Acústica.
Os procedimentos experimentais deverão seguir as recomendações das Normas Portuguesas aplicáveis,
nomeadamente as constantes da NP ISO 1996.
Afastamentos significativos dos índices de ruído ambiente para valores superiores aos valores previstos
e/ou legalmente estabelecidos deverão despoletar a implementação de medidas minimizadoras de ruído.
8.4.6

Critérios de análise

Os critérios de análise dos resultados obtidos nas medições acústicas a efetuar, serão os estabelecidos
na legislação sobre ruído ambiente em vigor, nomeadamente no Regulamento Geral do Ruído (DL n.º
9/2007, de 17 de janeiro), rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007 de 16 de março e
alterado pelo DL n.º 278/2007 de 1 de agosto.
Os resultados obtidos nas medições acústicas devem ser comparados (i) com os valores previstos no
presente Estudo para a fase de exploração, (ii) com os valores medidos nas campanhas de monitorização
anteriores e (iii) com os valores limite fixados no artigo 11.º do legalmente estabelecidos no atual
Regulamento Geral do Ruído.
8.4.7

Critérios de revisão do programa de monitorização

A metodologia do Programa de Monitorização de Ruído deve ser revista sempre que sejam detectadas
alterações significativas, destacando-se:

8.4.8

-

Alteração da ocupação com sensibilidade ao ruído;

-

Alteração do lay-out da Cental;

-

Reclamações devidas ao ruído emitido;

-

Novos usos do solo com sensibilidade ao ruído em locais potencialmente afetados pela
Cental;

-

Resultados dos Programas de Monitorização, que tanto poderão determinar a necessidade
de reforço do programa, como a sua suspensão.

Relatórios de monitorização

No final de cada campanha de monitorização de ruído será emitido um Relatório de Monitorização
correspondente.
Os Relatórios de monitorização de ruído apresentarão os resultados das medições acústicas efetuadas, a
sua análise e conclusões.
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Cada Relatório de Monitorização seguirá a estrutura recomendada na Portaria n.º 395/2015 de 4 de
novembro. Nele deve constar, no mínimo, a seguinte informação:
-

Descrição do âmbito e dos objetivos expressos dos trabalhos;

-

Descrição de antecedentes, se aplicável (EIA, DIA e medidas de prevenção ou redução de
ruído);

-

Descrição do enquadramento legal aplicável;

-

Identificação cartográfica e registo fotográfico do ponto de medição acústica, se possível;

-

Descrição das técnicas, metodologias e procedimentos experimentais seguidos;

-

Intervalos de avaliação experimental e técnica(s) de amostragem;

-

Data das medições acústicas;

-

Identificação dos equipamentos de medição (acústica e condições meteorológicas)
utilizados;

-

Condições meteorológicas verificadas em cada sessão experimental;

-

Resultados dos registos acústicos e meteorológicos efetuados;

-

Identificação das fontes de ruído presentes e determinantes para o estabelecimento do
ambiente sonoro local, e caracterização qualitativa, com base nas observações auditivas e
perceptuais do ambiente sonoro em cada local;

-

Análise dos resultados obtidos, incluindo a análise da conformidade com os critérios legais
vigentes;

-

Proposta de novas medidas de mitigação e ou de alteração ou desactivação de medidas já
adoptadas;

-

Proposta de revisão dos programas de monitorização e da periodicidade dos futuros
relatórios.

Estes Relatórios deverão, ainda, apresentar uma análise de tendências relativas ao ambiente acústico
nos locais monitorizados. Deverá ser apresentada uma análise e interpretação das tendências
encontradas.
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9. CONCLUSÕES
O projeto da Central a Biomassa de 10 MW, em Corga de Fradelos, Vila Nova de Famalicão, situa-se
abaixo dos limiares previstos no regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) para sujeição
automática ao procedimento de AIA. No entanto, pela sua localização contígua a outra central a biomassa
(da Probiomass) e a outras unidades da zona industrial de Fradelos, a Direção-Geral de Energia e
Geologia decidiu, com fundamento num parecer da Autoridade de AIA (Agência Portuguesa do
Ambiente), sujeitar este projeto a AIA.
O projeto não se localiza em qualquer zona ambientalmente sensível e está conforme com os
instrumentos de gestão territorial em vigor, neste caso o Plano Diretor Municipal de Vila Nova de
Famalicão.
Na zona industrial de Fradelos, onde o projeto se localiza, deve salientar-se a existência de outras duas
unidades industriais que se podem relacionar com esta central, uma outra central de biomassa,
recentemente licenciada, a Probiomass, e uma unidade de fabrico de “pellets” a partir da transformação
dos resíduos florestais, a Tec Pellets; ambas as unidades industriais beneficiam da presença logística
próxima da empresa Transfradelos – Transportes de Carga, Lda. Assim, além da consolidação da zona
industrial, perfila-se a constituição de uma relativa especialização e de relações de fileira entre estas
unidades industriais.
O Projeto em apreciação respeita à criação de uma central termoelétrica utilizando como combustível
biomassa florestal.
A biomassa será transportada em veículos pesados e recebida num parque de biomassa sendo aí
processada para poder ser armazenada de forma pronta para ser automaticamente introduzida na
caldeira. A queima da biomassa, previamente processada, ocorrerá na fornalha da caldeira onde a água
que é introduzida na caldeira, se transforma em vapor. A energia elétrica é produzida através do
gerador/alternador ligado à turbina de vapor.
O sistema de arrefecimento será assegurado com recurso a aerocondensadores, permitindo reduzir
significativamente as necessidades de consumo de água para refrigeração.
Os gases de combustão depois de saírem da caldeira, são objeto de tratamento de forma a serem
lançados na atmosfera dentro dos limites legais das emissões gasosas de sistemas de combustão
industrial.
A energia produzida é transportada por uma linha aérea de 15 kV até à Subestação de Alvelas, a cerca
de 13 km de distância em linha reta, onde é injetada na rede pública. A linha não foi analisada no
presente Estudo de Impacte Ambiental.
Os impactes do projeto foram analisados tendo em conta os impactes cumulativos com as unidades
localizadas na vizinhança, referidas acima.
Os principais impactes negativos identificados e avaliados dizem respeito à vegetação e à paisagem. A
aplicação de medidas preventivas e de minimização de impactes levam a que todos os impactes sejam
considerados como pouco significativos.
Os principais impactes positivos do projeto são a valorização energética da biomassa florestal, a criação
de emprego direto e indireto, a consolidação da zona industrial de Fradelos e a redução do risco de
incêndio florestal.
São propostos programas de monitorização dos recursos hídricos subterrâneos, da qualidade do ar e do
ruído.
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