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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui um aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
relativo ao projeto Biomassa Mangualde, e pretende dar resposta à solicitação de
elementos adicionais, efetuada pela Comissão de Avaliação, cuja cópia se apresenta
no anexo I.
2. ASPETOS GERAIS E DO PROJETO

2.1. "... deverá ser identificada a entidade responsável pela implementação
do Plano de Gestão Ambiental, medidas de mitigação e plano de
monitorização."
A entidade responsável pela implementação, quer das medidas de mitigação, quer
pelo plano de monitorização, resultantes do processo de Avaliação de Impacte
Ambiental do projeto Biomassa Mangualde em análise, será a SIAF. No entanto, o
plano de Gestão Ambiental, medidas de mitigação e monitorizações atualmente em
vigor, relativos aos equipamentos do processo, manter-se-ão sob a responsabilidade
da Sonae Indústria.
Desta forma, as fontes de emissão atualmente existentes e identificadas na Licença
Ambiental da SONAE INDUSTRIA e associadas a equipamentos de processo de
fabrico continuarão sob a responsabilidade desta, no âmbito da referida Licença
Ambiental. De igual modo, a monitorização da qualidade do efluente tratado na ETAR
da SONAE INDÚSTRIA continuará a ser realizada pela mesma.
As fontes de emissão da nova caldeira e das caldeiras existentes (fontes FF8 e FF9),
até ao seu desmantelamento, serão da responsabilidade da SIAF.

2.2. "Indicar as potências térmicas nominais individuais dos equipamentos
que integram a nova central de biomassa (caldeira e turbina) em MWth."
A potência térmica instalada de combustão da caldeira de biomassa da nova Central
de Biomassa será de 91 MWth, valor a confirmar em fase de projeto de execução.
Este será o único equipamento da nova central com potência térmica de combustão. A
turbina a instalar será uma turbina de vapor com extrações em contrapressão e
condensação, com uma potência elétrica instalada de cerca de 13 MVA.
2.3. "Apresentar o estudo de dimensionamento de chaminé, elaborado na
forma de cálculo justificativo, tendo em conta, não só o edifício de
implantação da chaminé, bem como todos os obstáculos próximos
existentes na sua envolvente, que possam interferir com a boa dispersão
de efluente gasoso (Decreto-Lei nº 78/2004, de 3 de abril e da Portaria n.º
263/2005, de 17 de março. O mesmo terá de ser acompanhado de planta à
escala adequada na qual estejam representados, identificado e cotados
os obstáculos, num raio de 300m de cada chaminé."
O dimensionamento da chaminé é apresentado no anexo II. O cálculo efetuado teve
em consideração os obstáculos existentes na envolvente, estando estes
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representados na planta que consta do anexo III. A partir do cálculo efetuado, a
chaminé terá uma altura mínima de 48,67 m.
Para além disso, a chaminé terá uma secção circular, cujo diâmetro, a definir em sede
de projeto de execução, garantirá a velocidade mínima dos gases, exigida pelo D.L. nº
78/2004, de 03 de abril. Como valor preliminar, indica-se um valor aproximado de
2.200 mm de diâmetro previsto para a chaminé.
2.4. "Indicar a estimativa do período de funcionamento anual (dias/ano ou
horas/ano) da fonte de emissão associada à nova central de biomassa."
Estima-se que a fonte fixa de emissões gasosas, contemplada no projeto da nova
central de biomassa funcione cerca de 100 horas por ano, que corresponderá apenas
aos períodos de arranque e paragem para manutenção da instalação.
2.5. "Indicar as condições de temperatura da produção de vapor, temperatura
do termofluído e temperaturas dos gases da nova fonte de emissão."
A unidade Biomassa Mangualde fornecerá vapor de água, termofluído e gases,
resultantes da combustão, ao processo fabril da SONAE INDÚSTRIA, nas seguintes
condições:
•
•
•
•

Vapor baixa pressão (1,75 bar) a 130ºC.
Vapor média pressão (16 bar) a 250ºC.
Termofluído à temperatura entre 280º e 260ºC.
Gases de combustão à temperatura entre 180ºC a 220ºC.

2.6. "Apresentar a variação de consumo de combustível."
O consumo de biomassa florestal incluirá a casca resultante do processo de
descasque da fábrica que é cerca de 55 000 ton/ano e biomassa florestal residual. O
consumo adicional de combustível, face à situação atual, será cerca de 22%,
resultante da biomassa florestal residual a adquirir, estimada em cerca de 110 000
ton/ano, tendo em conta o consumo médio de matéria-prima da fábrica da Sonae
Mangualde que é superior a 500 000 ton/ano.
Está, também, previsto o recurso a gás natural nas situações de arranque da
instalação, prevendo-se um consumo anual inferior a 100 MWht, ou seja cerca de
0,02% do consumo consumido na instalação. Atualmente, as caldeiras existentes não
consomem combustíveis fósseis.
2.7. "Explicitar o objetivo da utilização das lamas da ETAR como combustível
da nova caldeira, dado que é mencionado que estas terão um valor
energético quase nulo."
A utilização das lamas produzidas na ETAR da SONAE INDÚSTRIA como
combustível, é já uma prática que ocorre atualmente na central de biomassa existente,
tal como referido no pedido de renovação da Licença Ambiental da Unidade Industrial,
submetido pela SONAE INDÚSTRIA à Agência Portuguesa do Ambiente.
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Esta prática permite eliminar as lamas da ETAR, decorrentes da atividade industrial,
que, de outro modo, seriam resíduos, e reduzir o impacte que estaria associado ao
transporte destes resíduos. Estas são constituídas por resíduos de madeira que não
contêm compostos orgânicos halogenados, nem metais pesados, tal como definido no
ponto 5 do anexo I.2 da Licença Ambiental n.º 205/2008 (ver anexo IV), relativamente
às Melhores Técnicas Disponíveis (MTD). Apresentam-se em anexo V as análises
realizadas às lamas em causa.
Face ao exposto, pretende-se manter esta prática, na nova central de biomassa, não
pelo seu valor energético, mas sim pela mais valia ambiental que lhe está associada,
ou seja, minimização da quantidade de resíduos produzida na unidade industrial e
consequentes impactes.
2.8. "Apresentar comprovativo que ateste que resíduos (biomassa
proveniente das industrias de transformação de madeira: pó do processo
fabril, aparas de placas e outros; e lamas da ETAR biológica da Sonae,
SA) podem ser utilizados como combustível e que a nova central de
biomassa de Mangualde está excluída do âmbito de aplicação do
capitulo IV do DL 127/2013, relativo às instalações de incineração e
coincineração de resíduos."
A central de biomassa utilizará como combustível os seguintes materiais resultantes
do processo de fabrico de MDF da SONAE INDÚSTRIA:
•
•

Resíduos das Indústrias de Transformação de Madeira (ITM's), nomeadamente
pó do processo fabril, trimming (aparas de placas) e outros.
Lamas provenientes da ETAR.

Conforme já referido no ponto 2.7 e conforme se pode verificar no boletim de análise
apresentado no anexo V, as lamas da ETAR são constituídas por resíduos de madeira
que não contêm compostos orgânicos halogenados, nem metais pesados. Por outro
lado, atendendo a que as lamas não apresentam compostos orgânicos halogenados e
metais pesados, depreende-se que o processo produtivo da SONAE INDÚSTRIA, não
utiliza materiais com estas substâncias, pelo que os resíduos de biomassa resultantes
também não possuem essas substâncias. Assim, conclui-se que os resíduos em
causa poderão ser utilizados como combustível, à semelhança do que acontece
atualmente e que se encontra contemplado na Licença Ambiental.
Relativamente à aplicação do capítulo IV do DL 127/2013, à central de biomassa em
análise, refere-se que:
•

A Licença Ambiental da indústria, prevê a valorização energética dos rejeitados
do seu processo (casca e os outros rejeitados do processo de produção de
MDF) na central de biomassa da SIAF. A utilização das lamas da ETAR, está
igualmente prevista no pedido de renovação da Licença Ambiental da fábrica,
Submetido pela SONAE INDÚSTRIA à APA.

•

A nova instalação da SIAF continuará a estar localizada dentro do polo da
fábrica da SONAE INDÚSTRIA e a biomassa rejeitada do processo, que esta
consumirá será exclusivamente proveniente do processo interno, não
ocorrendo nenhuma transação de resíduos com entidades externas ao polo
industrial.
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•

Independentemente de a nova instalação da SIAF instruir um novo
procedimento autónomo de Licenciamento, a SIAF mantém-se dentro da esfera
do mesmo Grupo económico.

•

A central de biomassa, atualmente em funcionamento, não está abrangida pelo
capítulo IV do DL 127/2013.

Face ao exposto, atendendo a que a situação atual, no que concerne à utilização de
resíduos como combustível, não será alterada, a nova central de biomassa, cujo
projeto se encontra em análise, está excluída do âmbito de aplicação do capitulo IV do
DL 127/2013, relativo às instalações de coincineração de resíduos.
2.9. "Sendo esta instalação abrangida pela categoria 1.1 do Anexo I do
Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto (Queima de combustíveis em
instalações com uma potência térmica nominal total igual ou superior a
50 MW), e encontrando-se para breve a publicação do novo documento
de referência (BREF) aplicável às Grandes Instalações de Combustão
solicita-se uma avaliação das MTD passíveis de serem aplicadas à
instalação constantes do documento "Best Available Techniques (BAT)
Reference Document for Large Combustion Plants" - Final Draft (Junho
de 2016)."
A metodologia de trabalho adotada na análise dos BREF´s aplicáveis à instalação
Biomassa Mangualde foi a seguinte:
Cada BREF foi analisado e avaliadas as BAT de referência, neles constantes,
passíveis de serem aplicadas e implementadas na instalação, uma vez que a mesma
ainda se encontra em estudo prévio.
Para cada registo foi utilizado o ficheiro referenciado pela entidade competente, bem
como os Executive Summary que existem sobre cada BREF analisada.
De seguida são apresentados os resumos sobre o ponto de situação das BAT e as
tabelas da análise realizada BREF a BREF são remetidas no anexo VI, do presente
documento.
Sempre que em cada BREF, as BAT não são claramente identificadas, foi analisado o
documento, de acordo com melhor julgamento profissional possível e identificadas as
questões relevantes que poderiam conter uma BAT.
BREF – Reference Document on Best Available Techniques for Large
Combustion Plants – Final Draft (junho de 2016):
Dado que a instalação em análise terá uma potência térmica nominal superior a 50MW
e ainda se encontra em projeto, foram elaboradas as MTD`s de acordo com o capítulo
10 – Best Avaialable Techniques (BAT) Conclusions constante no referido documento,
incidindo concretamente sobre o capítulo 10.2.2, que diz respeito às conclusões das
BAT associadas à combustão de biomassa.
•

No anexo VI, na tabela de análise BREF a BREF, são consideradas as MTD`s já
incorporadas no equipamento, bem como as passíveis de serem implementadas
aquando da entrada em funcionamento da mesma.
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BREF ENE – Reference Document on Best Available Techniques for Energy
Efficiency:
A instalação irá produzir energia térmica e energia elétrica pelo que existem
considerações a efetuar sobre a caldeira que a instalação irá possuir.
•

A SIAF está abrangida pelo sistema de gestão de energia de acordo com a norma ISO
50001. Toda a energia elétrica produzida é vendida à rede e toda a energia consumida
é comprada, por obrigação contratual.
BAT

Descrição da BAT

Medida a implementar
-

BAT 18
Table 4.2

BAT 19

Minimise boiler blowdown by
improving water treatment.
Install automatic total dissolved
solids control

-

Bat is to maintain the efficiency
of heat exchangers by both:
a. Monitoring the efficiency
periodically and,
b. Preventing or removing fouling

Medir condutividade
dos condensados recuperados
Uso de água desmineralizada
Recuperaçao de vapor flash
Instalar controlo automático da purga
em função decondutividade da água
no barrilete da caldeira
Inspecção visual dos permutadores
Prevenir incrustação nos
permutadores com recurso a
adequado tratamento químico da
água/vapor
Criar rotina de manutenção preventiva
para inspecção periódica dos
permutadores

BREF ROM – Reference Document on Best Available Techniques Monitoring of
emissions from IED – Installations:
Dado que este BREF não especifica claramente quais são as BAT, foram retiradas do
texto as questões consideradas mais relevantes sobre o que se considerou serem os
requisitos para uma correta monitorização, a aplicar pelo operador. Não foram
consideradas as questões relativas à monitorização das águas residuais, uma vez que
esta monitorização será efetuada pela fábrica, já com os requisitos impostos nas suas
licenças.
•

Considera-se de maior relevo as monitorizações do efluente para atmosfera, pelo que
na tabela em anexo, são descritos os requisitos para as mesmas.

BREF ICS – Reference Document on Best Available Tecnhiques to Industrial
Cooling Systems:
Este BREF não especifica claramente quais são as BAT, pelo que foram retirados do
texto as questões consideradas mais relevantes sobre o que se considerou serem os
requisitos para uma correta monitorização, a aplicar pelo operador, tendo em conta
que, cada MTD associada a este BREF tem de ser específica do local, uma vez que o
BREF não entra em pormenores sobre os processos de produção a refrigerar. Desta
forma, o documento é apresentado de forma muito genérica, tendo incidido sobre o
capítulo 4, referente às melhores técnicas disponíveis para sistemas de arrefecimento
industrial.
•
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BREF EFS – Reference Document Best Available Tecnhiques on Emissions
from Storage:
Este BREF apresenta importância reduzida para a instalação.
•

A armazenagem de combustíveis existente é apenas referente à armazenagem de
biomassa de alimentação às caldeiras. O gás natural é fornecido diretamente através
da rede. Desta forma, não são considerados os BREF relativos ao armazenamento de
combustíveis líquidos, uma vez que grande parte das BAT descritas neste BREF são
dedicadas à armazenagem e depósitos típicos realizada em parque de combustíveis,
ou outros de dimensões elevadas, pelo que nem sequer foram consideradas. As BAT
passíveis de serem aplicadas, é dada a indicação e registada a forma como será
aplicada, atribuindo-se particular enfoque ao capítulo 5 referente à armazenagem de
sólidos.

•

BREF ECM – Reference Document on Economics and Cross-Media Effects:
BREF não aplicável.

2.10.
"Apresentar, para além do documento de referência setorial, a
avaliação das MTD/boas práticas descritas nos documentos de
referência transversais aplicáveis à instalação, nomeadamente:
- BREF ENE - Reference Document on Best Available Techniques for
Energy Efficiency;
- REF ROM - Reference Document Monitoring oe emissions from IEDinstallations;
- BREF ICS - Reference Document to Industrial Cooling System;
- BREF EFS - Reference Document on Emissions from Storage."
A resposta a esta solicitação encontram-se apresentada no ponto 2.9, do presente
documento.
2.11.
"Efetuar uma análise custo-beneficio tendo por base o documento
"BREF ECM-Reference Document on Economics and Cross-media
Effects", caso se justifique a não implementação de determinada MTD,
por razões técnicas ou económicas."
A resposta a esta solicitação encontram-se apresentada no ponto 2.9, do presente
documento.
2.12.
"Avaliar a implementação das MTD constantes dos documentos de
referência identificados nos pontos anteriores recorrendo ao template
que se anexa ao presente documento."
A avaliação da implementação das MTD's é apresentada no anexo VI do presente
documento.
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3. CARATERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL, AVALIAÇÃO DE IMPACTES, MEDIDAS DE
MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
3.1. Aspetos Gerais
3.1.1. "Caraterizar a central de biomassa a desmantelar indicando,
designadamente, as suas componentes e a capacidade de produção
(térmica e elétrica) instalada."
A central de biomassa existente produz energia elétrica e alimenta de energia térmica
integralmente o processo de MDF e revestimento a folheado. Para tal aquece
termofluido, produz gases quentes e vapor a diversas pressões.
O combustível usado é biomassa florestal que inclui os rejeitados de madeira gerados
no processo industrial. Também são usados como combustível outros resíduos do
processo, embora minoritários, como o pó de lixagem e os pedaços de acerto
dimensional das placas de MDF, designados por trimming.
Antes de ser utilizado no processo, o vapor é utilizado em turbinas que, associadas a
alternadores, produzem energia elétrica que é integralmente exportada para a rede do
SEP.
A Instalação é constituída, atualmente, por duas unidades de cogeração para
produção combinada de energia térmica e elétrica:
• Caldeira 1 (26,6 MWt);
• Caldeira 2 (24,4 MWt);
As necessidades locais de calor para o processo de produção da SONAE INDÚSTRIA,
nomeadamente no vapor e no processo de secagem são supridas por recurso às
caldeiras que usam biomassa como combustível.
Ainda para a produção de energia térmica, e em particular para o processo de
secagem de fibra, estão também instalados dois queimadores a gás natural com uma
potência térmica unitária de 6 MWht.
A primeira unidade de cogeração engloba a caldeira 1, que é uma caldeira aquatubular
para produção de vapor sobreaquecido, gases quentes e termofluido, e uma turbina de
contra-pressão com extração de vapor com 4 087,5 KVA de potência elétrica. Os
gases quentes são utilizados no processo de secagem da linha 1 de MDF. O
termofluido é utilizado para aquecimento da prensa da linha 1 de MDF e das duas
prensas das linhas de revestidos. O vapor da caldeira é turbinado antes de ser usado
no processo de MDF.
A segunda unidade de cogeração engloba a caldeira 2 que é na verdade um gerador
de gases quentes e termofluido. A partir do termofluido é gerado vapor para uma
turbina de condensação com 2 650 KVA de potência elétrica. Os gases quentes são
utilizados no processo de secagem enquanto que o termofluido é utilizado para
aquecimento da prensa da linha 2 de MDF.
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3.1.2. "Identificar eventuais alterações a introduzir na instalação
existente, decorrentes do funcionamento da nova central a biomassa
a instalar."
A instalação da nova central de biomassa ocorrerá antes do desmantelamento da
central existente, de forma a não comprometer o fornecimento da energia térmica
necessária ao processo da SONAE INDÚSTRIA. A construção na nova central de
biomassa, não implicará quaisquer alterações, em termos de funcionamento, na
central existente.
A construção da nova central pressupõe o aproveitamento de algumas estruturas e
infraestruturas existentes (pertencentes à central atualmente em funcionamento).
Assim, na fase em que o projeto se encontra (estudo prévio), prevê-se
essencialmente:
•
•

•
•

•

Reabilitação do edifício da turbina e respetivas salas técnicas.
Alteração das redes existentes (água industrial, água potável, efluentes,
coletores de vapor, termofluído, conduta de gases quentes,...), de forma a
permitir efetuar as ligações necessárias da nova central de biomassa.
Aproveitamento da subestação existente, com as necessárias adaptações.
A ligação da instalação à rede do distribuidor a 60 kV seja feita utilizando as
infraestruturas existentes e que servem atualmente a central de biomassa em
funcionamento, nomeadamente o pórtico de amarração de linha e o ramal de
ligação.
O armazém de biomassa existente será demolido e será construído um novo.

Em sede de projeto de execução, as alterações preconizadas serão mais precisas e
detalhadas, bem como ajustadas às necessidades específicas do projeto.
3.2. Recursos Hídricos
3.2.1. " Indicar a área afeta ao projeto
impermeabilizar(coberta e não coberta)."

e

a

área

total

a

A área total afeta ao projeto Biomassa Mangualde será cerca de 7500 m2, da qual
cerca de 1350 m2 correspondem a área coberta e a impermeabilizar.
As áreas referidas correspondem ao layout preliminar, a confirmar em sede de projeto
de execução.
3.2.2. " Quantificar os consumos de água na Biomassa Mangualde em
função das diferentes utilizações previstas (produção de vapor,
sistema de água de refrigeração, consumo doméstico, entre outros)."
O consumo global de água previsto para a nova central de biomassa será de 164 250
m3/ano. A quase totalidade da água consumida na instalação destina-se à produção
de vapor, sendo uma ínfima parte desta utilizada na refrigeração de equipamentos
(consumo inferior a 1 500 m3/ano) e nas instalações sociais e sanitárias.
O número de trabalhadores que ficará afeto à unidade é de 10, distribuídos por 5
turnos.
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Considerando que por turno estarão presentes, na instalação, no máximo, 3
trabalhadores e considerando uma capitação de 50 l/d/trabalhador (referência:
"Hidráulica Aplicada", José Alfeu Sá Marques), estima-se que o consumo doméstico seja
cerca de 55 m3/ano.

3.2.3. " Esclarecer quanto às alterações no consumo de água resultantes
da implementação da nova central, uma vez que, de acordo com o
EIA, a implementação do projeto Biomassa Mangualde permitirá
suspender o funcionamento da central existente substituí-la por
outra, que contemplará equipamentos mais recentes, com novas
tecnologias, o que permitirá ter um processo de produção de energia
mais eficiente, e por isso com um menor consumo de recursos,
designadamente biomassa florestal e água, e minimização de
impactes decorrentes desta atividade."
Conforme referido no ponto 3.2.2., o consumo de água previsto para a nova central de
biomassa é de 164 250 m3/ano.
Relativamente ao consumo de água, que atualmente se verifica na central de
biomassa em funcionamento, a SONAE INDÚSTRIA não possui dados sobre os
consumos de água por tipo de utilização, pelo que esta informação não existe.
No entanto, atendendo a que a instalação da nova central de biomassa pressupõe
novos equipamentos e tecnologias mais recentes e eficientes, é expectável que o
consumo de água venha a diminuir face à situação atual, embora não seja possível
quantificar essa redução.
3.2.4. "Quantificar o caudal de águas residuais domésticas gerado com a
implementação do projeto."
As águas residuais que serão geradas na Biomassa Mangualde resultam das
instalações sanitárias (águas residuais domésticas) e do processo (purga da caldeira).
No que se refere às águas residuais industriais (ou de processo), estima-se que a
purga da caldeira ronde 7 300 m3/ano.
No que se refere às águas residuais domésticas, geradas na central de biomassa,
tendo em consideração o consumo doméstico de água previsto (55 m3/ano) e
considerando um fator de afluência de 0.9, estima-se que o caudal de águas residuais
domésticas a produzir será de 50 m3/ano.
3.2.5. "Atendendo a que a Sonae Industria dispõe de diferentes sistemas
de tratamento para os efluentes domésticos produzidos na sua
unidade instalada na área de projeto, não dispondo uma rede de
drenagem de água residuais doméstica propriamente dita, esclarecer
quanto ao destino a dar aos efluentes domésticos da Biomassa
Mangualde, com a indicação do ponto de ligação ao sistema de
tratamento existente."
Por lapso no EIA foi referido que todas as águas residuais geradas na Biomassa
Mangualde seriam encaminhada para a ETAR da SONAE INDÚSTRIA.
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As águas residuais industriais geradas na central de biomassa serão efetivamente
conduzidas à rede interna de drenagem de águas residuais da SONAE INDÚSTRIA,
que está ligada à ETAR industrial, também, sua propriedade.
Por sua vez, as águas residuais domésticas serão encaminhadas, caso seja possível,
para uma das fossas séticas, pertencentes à SONAE INDÚSTRIA, possibilidade que
será avaliada em sede de projeto de execução. Caso não se verifique possível efetuar
esse encaminhamento, será construída uma nova fossa sética e será despoletado o
respetivo licenciamento.
3.2.6. "Quantificar os caudais de águas residuais industriais com origem
na área do projeto em análise (purgas, áreas impermeabilizadas, etc.)
e que serão conduzidos à ETARI da Sonae Industria. Apresentar
análise comparativa relativamente à situação atual."
As águas residuais industriais resultantes da implementação do Projeto Biomassa
Mangualde, consistem, apenas, nas águas de purgas da caldeira, cujo caudal estimase cerca de 7 300 m3/ano.
Relativamente às áreas impermeabilizadas, atendendo às atividades que aí serão
realizadas, não se antevê produção de águas contaminadas (águas de lavagem de
pavimentos e águas pluviais); pelo que a drenagem dessas áreas será conduzida à
rede de águas pluviais. A única área que eventualmente será drenada para a rede de
águas residuais será o local destinado ao armazenamento temporário de resíduos. No
entanto, como ainda não se dispõe de informação sobre a localização deste local, nem
a área a afetar a esta atividade, não é possível estimar o caudal que será gerado.
A definição do traçado das redes de drenagem dos pavimentos, bem como as ligações
destas águas, provenientes da área do Projeto Biomassa Mangualde, às redes de
drenagem de águas pluviais e residuais existentes será efetuada em sede de projeto
de execução.
Relativamente à situação atual, não existe informação sobre o caudal de águas
residuais industriais produzidas na central de biomassa em funcionamento, não sendo,
por isso, possível efetuar a análise comparativa. No entanto, tendo em consideração
que se prevê que o consumo de água, no futuro, venha a diminuir, é expectável que a
quantidade de águas residuais geradas, também, diminua.
3.2.7. "Caraterizar quantitativamente e qualitativamente todos os
efluentes industriais resultantes da implementação do projeto e
indicar as condições de descarga na ETARI da Sonae Industria S.A.,
devendo ser demostrado que o sistema de tratamento dispõe de
disponibilidade para o efeito."
No que se refere à caraterização quantitativa, esta é apresentada no ponto 3.2.6.
Quanto à caraterização qualitativa, os efluentes industriais que serão gerados na
Biomassa Mangualde, terão características equivalentes aos da central de biomassa
atualmente em funcionamento e apresentarão previsivelmente um conteúdo de sais
elevado, devido à concentração produzida nos diferentes ciclos de renovação da água
na caldeira.
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Quanto à qualidade do efluente industrial que é produzido atualmente na central de
biomassa em funcionamento, a SONAE INDÚSTRIA não dispõe dessa informação.
Apenas é efetuado o controlo das caraterísticas do efluente global à cabeça da ETAR;
não é efetuada caraterização do efluente industrial proveniente da central de
biomassa. No entanto, em termos qualitativos o efluente industrial produzido
atualmente é muito semelhante ao que será produzido na nova central de biomassa,
dado tratar-se do mesmo processo de produção de vapor.
Atendendo a que não é expectável grande variação na qualidade do efluente
industrial, resultante da produção de energia, e tendo em consideração que é
expectável que haja uma diminuição do caudal de efluente produzido, a capacidade de
tratamento da ETAR não será comprometida pela implementação do Projeto.
No anexo VII, apresenta-se o diagrama da ETAR da SONAE INDÚSTRIA.
3.2.8. " Apresentar o acordo entre a Sonae Industria, S.A. e SIAF sobre as
condições de utilização das infraestruturas de abastecimento de
água e de drenagem de águas residuais Sonae Industria, S.A."
No anexo VIII, apresenta-se o acordo firmado entre a SONAE INDÚSTRIA sobre as
condições de utilização de algumas infraestruturas existentes.
3.2.9. "Apresentar declaração da Câmara Municipal de Mangualde que
assegure a disponibilidade dos caudais de água necessários ao
funcionamento da Biomassa Mangualde."
Tendo em consideração que o consumo de água na Biomassa Mangualde não será
superior ao que se verifica atualmente na central de biomassa existente, a
disponibilidade de caudal a fornecer pela Câmara Municipal de Mangualde não será
colocada em causa, pois o volume que é atualmente fornecido será suficiente para
satisfazer as necessidades.
3.2.10. " Esclarecer se existem captações de água subterrânea na área
industrial da Sonae Industria, SA e em caso afirmativo, indicar o
volume de água captado e a apresentar os respetivos Títulos de
Utilização dos Recursos Hídricos."
Conforme referido no capítulo 6.2.5 do Relatório Síntese, no interior da área industrial
da SONAE INDÚSTRIA existem três captações subterrâneas. Na Tabela 1 seguinte
encontram-se os registos do volume captado, em 2015, nessas captações.
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Tabela 1 - Volume captado nas captações subterrâneas da SONAE INDÚSTRIA, em 2015.
Captação/
Caudal
captado
(m3)

jan

Fev

mar

abr

mai

jun

jul

Ago

Set

out

nov

dez

Total

Média
mensal

AC1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

AC2

7379

3784

10872

11470

15364

12740

570

12

1927

11970

7159

7987

91234

7603

AC3

1529

5595

3954

0

0

0

8214

8075

3546

663

2408

947

34931

2911

Total

8908

9379

14826

11470

15364

12740

8784

8087

5473

12633

9567

8934

126165

10514

No anexo IX, apresentam-se os títulos de legalização das captações em causa. Dado
que as potências instaladas em cada uma das captações é inferior a 5 cv, estas
captações estão isentas de licença de captação.

3.2.11. "Esclarecer se, no âmbito do projeto em análise, existe
armazenamento de matéria-prima e de resíduos provenientes do
processo, em caso afirmativo, descrever as respetivas condições de
armazenamento e de eventual drenagem dessas áreas."
O projeto Biomassa Mangualde contempla o armazenamento de matéria-prima, bem
como o armazenamento temporário dos resíduos gerados na instalação.
Preparação e Armazenagem de Biomassa
No que se refere à biomassa, esta será descarregada por camiões para uma tremonha
que através de um parafuso sem-fim alimentará um transportador de tela.
A biomassa será encaminhada para a área de deteção de metais e de redução de
tamanho de partículas através da utilização de um destroçador. De seguida, será
transportada para o edifício de armazenagem, através de dois transportadores, sendo
a sua distribuição, na nave, feita por um tapete móvel.
Da armazenagem, a biomassa será extraída por parafusos transportadores fixos, para
alimentar um transportador de tela ao longo do comprimento do edifício de
armazenagem. Com a intervenção de outro transportador alimentará a caldeira. Entre
estes 2 transportadores será instalado um sistema de deteção de metais.
A drenagem da área envolvente ao edifício de armazenamento terá como intuito a
coleta das águas pluviais e, uma vez que não se antevê a contaminação dessas
águas, seu encaminhamento para a rede de drenagem de águas pluviais existente.
Armazenamento Temporário de Resíduos
A Biomassa Mangualde terá um local específico e apropriado para o armazenamento
temporário dos resíduos (nomeadamente cinzas, óleos usados, peças, embalagens e
outros materiais provenientes de operações de reparação ou manutenção, bem como
resíduos equiparados a urbanos), designadamente:
•
•

Zona impermeabilizada, com rede de drenagem ligada à rede de águas
residuais;
Armazenamento seccionado para cada tipologia de resíduos;
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•
•

Acondicionamento em contentores fechados, colocado sobre tinas de retenção,
para resíduos líquidos;
Área dotada com meios de primeira intervenção, em caso de emergência
(incêndio ou derrames).
3.2.12. " Esclarecer se a rede de drenagem de águas pluviais existente se
encontra dotada de separador de hidrocarbonetos. Caso não se
encontre, atendendo ao volume de trafego na área do projeto, validar
a necessidade de instalar um separador de hidrocarbonetos na rede
pluvial a levar a efeito previamente à descarga na linha de água."

A rede de drenagem de águas pluviais existente, na unidade industrial da SONAE
INDÚSTRIA, possui um separador de hidrocarbonetos, que trata as águas pluviais
recolhida nas zonas da oficina auto, do abastecimento e armazenamento de gasóleo,
áreas localizadas na zona norte da fábrica (ver anexo X).
Atendendo a que na futura central de biomassa não serão utilizados combustíveis
fósseis, o único possível foco de poluição das águas pluviais prende-se com a
movimentação de máquinas e viaturas. No entanto, a implementação de um plano de
manutenção, reduzirá em muito eventuais situações de derrames/ perdas de óleos;
por outro, estando previsto dotar a instalação de meios de controlo de derrames, não
se considera necessário dotar a rede de drenagem de águas pluviais, a instalar na
envolvente à Biomassa Mangualde, de separador de hidrocarbonetos.
3.2.13. "A legenda Figura 13, constante da página 50 do RS, encontra-se
incompleta (não tem leitura) carecendo de revisão."
A figura que se apresenta de seguida substitui a figura 13, apresentada na página 50
do Relatório Síntese do EIA.
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Figura 1 - Valores de produtividade aquífera com realce para a localização da área em estudo.
Retirado do Atlas do Ambiente (www.sniamb.apambiente.pt/webatlas).

3.2.14. "Avaliar, face à área a impermeabilizar, o impacto da descarga de
águas pluviais na ribeira de S. Pedro."
No âmbito do
de 1 350 m2.
zona a sul da
o projeto de
alterações.

projeto Biomassa Mangualde prevê-se impermeabilizar uma área cerca
Esta área corresponde à implantação da turbina, que se localizará na
fábrica, depois do ramal da linha de comboio. No entanto, uma vez que
execução ainda não está finalizado esta informação poderá sofrer

Atendendo à localização da área em causa, a descarga de águas pluviais recolhida
nessa nova área impermeabilizada não será conduzida à ribeira de S. Pedro. Dado
que o traçado da rede de águas pluviais ainda não está definido, desconhece-se a
localização do ponto de descarga destas águas. No entanto, antevê-se que as águas
em causa eventualmente serão encaminhadas para o Rio Videira, tendo em
consideração o traçado da rede de drenagem de águas pluviais existente (ver anexo
XI), embora seja uma questão a aferir em projeto de execução.
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Sob o ponto de vista das alterações nas condições de infiltração e de drenagem
natural da área abrangida, decorrentes desta impermeabilização, ainda não se dispõe
de informação sobre o caudal de águas pluviais que será recolhido na área (a
impermeabilizar) e encaminhado para a rede de drenagem natural.
Atendendo a que a área de implantação do projeto Biomassa Mangualde está inserida
no interior da unidade industrial de SONAE INDÚSTRIA, uma área já bastante
artificializada e tendo em conta que a área a impermeabilizar é uma pequena fração
da área total da unidade industrial, depreende-se que o impacte desta descarga de
águas pluviais na linhas de drenagem natural será negativo e pouco significativo (não
sendo possível quantificar nesta fase).

3.2.15. "O capitulo 6.2.3 do Relatório Síntese carece de revisão, devendo
a caracterização cingir-se ao titulo, ou seja, recursos hídricos
subterrâneos."
O texto que se apresenta de seguida neste subcapítulo substitui integralmente o
capítulo 6.2.3 (Enquadramento Hidrogeológico Local) apresentado no Relatório
Síntese do EIA.
6.2.3. Enquadramento Hidrogeológico Local
A área em estudo encontra-se instalada no granito de Fagilde, correspondendo a um
monzogranito biotítico-moscovítico, de grão médio, com tendência porfiróide. É
frequente a rocha apresentar-se alterada e por vezes arenizada.
Na envolvente, ocorrem outros maciços graníticos que se apresentam em intrusões
alongadas e, regra geral, aflorantes à superfície.
No contexto regional/nacional, o projeto localiza-se na massa de água designado por
Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego. Localmente, trata-se de um
aquífero livre inserido em contexto cristalino, sendo a formação aquífera o próprio
maciço granítico.
Em profundidade, o escoamento é 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 através da rede de fissuras e fraturas (permeabilidade em grande),
assumindo o sentido preferencial de NE para SO.
Na caraterização 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.
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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
indústrias com as mais variadas finalidades e utilização e produção de uma grande
variedade de matéria-prima e produtos. Associado à área habitacional poderemos ter
a existência pontual de fossas sépticas. Apesar de em grande parte da envolvente já
existir saneamento, este foi instalado recentemente, podendo ainda existir excesso de
carga orgânica no meio ambiente hídrico subterrâneo. Também deve ser tido em conta
a presença de campos de cultivo, de cariz, essencialmente, de subsistência, assim
como alguma criação pecuária. Ainda na envolvente da área, é possível encontrar
uma rede de vias de acesso, quer para os campos de cultivo, quer entre as
localidades circundantes que constitui, também, um potencial foco de poluição
(difusa). A linha de caminho-de-ferro que atravessa as populações circundantes à área
em estudo será, igualmente, uma possível fonte de poluição. De salientar ainda a
existência de uma concessão mineira de depósitos minerais (minas de urânio), nas
proximidades da área em estudo, já alvo de recuperação ambiental.
Relativamente ao projeto em causa, poder-se-á considerar a possibilidade de constituir
um potencial foco poluidor para os recursos hídricos subterrâneos do local, na medida
em que são utilizados e manuseados produtos químicos, em particular óleos, que
poderão dar origem a situações com algum significado. A construção de uma nova
central de biomassa poderá criar situações geradoras de impacte das águas
subterrâneas. Deste modo, os pontos de água inventariados poderão servir como
pontos de testemunho das características atuais das águas ocorrentes localmente.
A envolvente apresenta forte ocupação antrópica o que, por si só, propicia potenciais
fontes de contaminação. Em resumo, os principais focos poluentes da área em análise
são: as indústrias e afins; as fossas sépticas e/ou sumidouras que ainda possam
existir nas áreas habitacionais; os cemitérios; os campos agrícolas que se encontram
na envolvente; a atividade pecuária; e as minas de urânio a SE da zona de
implantação do projeto.
Um dos métodos mais utilizados para determinação da vulnerabilidade à poluição de
uma massa de água subterrânea, nomeadamente em países como os Estados Unidos
ou o Canadá, é o Índice DRASTIC. Devido à sua simplicidade e fácil aplicação, este
índice torna-se uma ferramenta de grande utilidade na determinação da
vulnerabilidade.
A determinação do índice DRASTIC será efetuada para o aquífero profundo, instalado
no substrato granítico.
No caso do local em estudo, assim como para a sua área envolvente, poderemos
assumir as seguintes caraterísticas para cada um dos parâmetros considerados:
D – profundidade da água: de acordo com o inventário hidrogeológico o NHE
médio não atinge os 3,0m de profundidade, tendo como referência o nível do solo,
assumindo, assim, o índice 9 das tabelas do Índice DRASTIC;
R – recarga por infiltração: da consulta ao Atlas do Ambiente, para esta região,
é calculado um valor para a infiltração que será da ordem de 100mm, cerca de 10% do
valor da precipitação anual. A este valor de infiltração pode ser atribuído o índice 3 nas
tabelas DRASTIC;
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A – caraterísticas do meio aquífero: o aquífero alvo desta análise encontra-se
instalado num granito são e fraturado, pelo que pode ser atribuído o índice 3 das
tabelas DRASTIC;
S – caraterísticas do solo: no local da central, o solo não tem
representatividade; No entanto, na envolvente, assume alguma expressividade,
principalmente associada aos campos agrícolas. Tendo em conta o substrato
geológico de base, o solo apresenta-se tendencialmente franco-siltoso
correspondendo ao índice 4 das tabelas DRASTIC;
T – topografia: os valores apresentados pelo declive da topografia apontam
para um relevo muito suave, não ultrapassando os 2%, sendo atribuído o índice 10
nas tabelas DRASTIC;
I – caraterísticas da zona vadosa: a zona não saturada é constituída
essencialmente por material resultado do maciço granítico, eventualmente com ligeiro
grau de alteração, que, nalguns domínios, pode estar misturado com algum material
de origem orgânica em resultado da atividade agrícola à superfície do terreno. Assim,
pode ser atribuído o índice 4 das tabelas DRASTIC;
C – condutividade hidráulica no aquífero: a condutividade hidráulica, de acordo
com a diversa bibliografia especializada já publicada, relativamente a este tipo de
formações geológicas, apresenta valores que serão inferiores a 4m/dia. Deve ser
considerado o índice 1 para este parâmetro, tal como consta nas tabelas DRASTIC.
Obtêm-se, assim, o valor de 107 para o Índice DRASTIC. Podemos concluir que o
sistema aquífero, na área em estudo, bem como na sua envolvente mais próxima,
apresentam um índice de vulnerabilidade à poluição que deve ser classificado como
baixo.

3.2.16. "Apresentar planta de implantação a escala adequada, com a
delimitação da área objeto do projeto."
A planta geral de lay-out da Biomassa Mangualde encontra-se no anexo XII do
presente documento.
3.2.17. " Apresentar planta de implantação à escala adequada, com o
traçado das redes de abastecimento de água, drenagem de águas
residuais e pluviais (contaminadas e não contaminadas) a
implementar e com a indicação dos respetivos pontos de ligação às
redes já existentes."
A planta solicitada ainda não é possível disponibilizá-la, uma vez que o traçado das
redes ainda não está concluído. Esta planta será parte integrante do projeto de
execução da Biomassa Mangualde.
No entanto, a planta de implantação, apresentada no anexo XII, contempla já alguns
pontos de entrega das redes previstos.
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3.2.18. "Avaliar o impacto do consumo de água na Biomassa Mangualde."
A água que será consumida na Biomassa Mangualde destina-se, a maior parte, ao
processo; a restante (cerca de 55 m3/ano) destina-se ao consumo humano. A água
para consumo humano tem como origem a rede pública de abastecimento de água; a
água para o processo é fornecida pela Câmara Municipal de Mangualde, e tem como
origem a albufeira de Fagilde.
Conforme referido em capítulos anteriores, o consumo global de água previsto para a
nova central de biomassa será de 164 250 m3/ano, valor que se prevê inferior ao que
se verifica atualmente na central em funcionamento, conforme explanado no ponto
3.2.3.
Face ao exposto, atendendo a que não haverá um agravamento da quantidade de
água consumida, não se prevê a ocorrência de impactes relativos ao consumo de
água, decorrentes da entrada em funcionamento da Biomassa Mangualde, sobre a
disponibilidade de Recursos Hídricos Superficiais.
3.2.19. "Fundamentação a não apresentação de
Monitorização dos recursos hídricos superficiais."

um

Plano

de

No âmbito do EIA não foi apresentado plano de monitorização dos recursos hídricos
superficiais, pelo facto de se entender que face, aos impactes que se vislumbram
previsíveis, não seria necessário qualquer monitorização.
No entanto, para se ter um melhor controlo ambiental sobre este descritor, e aferir se
as medidas de minimização propostas são suficientes e adequadas, propõe-se o
seguinte plano de monitorização:
Tabela 2 - Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais.
Plano de Monitorização
Local

Parâmetros

Periodicidade

Método

Critérios
Avaliação

Contador no início da
rede
predial
de
Volume de água
abastecimento
de
Mensal
Leitura Contador
-consumida
água da central de
biomassa
Contador no inicio da
rede de água do
Volume de água
Mensal
Leitura Contador
-processo, da central
consumida
de Biomassa
Contador no ponto de
Volume de água
entrega das águas residual industrial
Mensal
Leitura Contador
-residuais industriais
produzida
Nota: A monitorização da qualidade do efluente tratado, à saída da ETAR, cabe à SONAE INDÚSTRIA,
de acordo com licença de descarga.

3.2.20. "Georreferenciar os pontos de amostragem contemplados no
Plano de Monitorização dos recursos hídricos subterrâneos.
Atendendo aos usos da água, os parâmetros a monitorizar e
respetivos critérios de avaliação carecem de revisão, dados que o DL
306/2007, de 27 de agosto, estabelece o regime da qualidade da água
destinada ao consumo humano."
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Na tabela 3 poderão ser consultadas as coordenadas (ETRS89) dos pontos de
amostragem previsto no Plano de Monitorização proposto.
Tabela 3 – Coordenadas (Sistema ETRS89) dos pontos de monitorização.
Ponto de Água

M

P

PA-1
PA-8
PA-16

28626,177
29167,229
28065,397

101784,664
102008,635
100733,578

De seguida apresenta-se a revisão do programa de monitorização, relativo ao fator
ambiental Recursos Hídricos Subterrâneos, apresentado no Relatório Síntese (capítulo
10.1), no que se refere a parâmetros a monitorizar e critérios de avaliação.
ii) Frequência da Amostragem e Parâmetros a Monitorizar
Tendo em conta o processo produtivo da empresa e os usos da água das captações
inventariadas sugere-se o seguinte planeamento:
• Fase de Construção:
Na fase de construção sugere-se a realização de campanhas trimestrais a realizar em
Março, Junho, Setembro e Dezembro.
Os parâmetros a monitorizar nas 4 campanhas serão:
- nível freático;
- pH;
- temperatura da água;
- condutividade elétrica;
- sólidos dissolvidos totais;
- registos dos caudais extraídos (sempre que tal for possível).
Na campanha de monitorização de Setembro devem ainda ser analisados os
seguintes parâmetros: nitratos, azoto amoniacal e azoto Kjeldahl. Estes parâmetros
devem ser monitorizados de forma a detetar se há, ou não, um incremento de
atividade microbiológica (especificamente de bactérias nitrificantes) nas águas
subterrâneas, uma vez que se está a lidar com biomassa vegetal. A realização destas
análises, pelo menos uma vez durante a fase de construção, deverá servir como
caraterização da situação de referência para as fases seguintes.
• Fase de Exploração
Na fase de exploração sugere-se a realização de campanhas semestrais a realizar em
Março e Setembro, nos primeiros três anos.
Os parâmetros a monitorizar nas duas campanhas serão:
- nível freático;
- pH;
- temperatura da água;
- condutividade elétrica;
- sólidos dissolvidos totais.
- registos dos caudais extraídos (sempre que tal for possível).
Uma vez por ano, na campanha de monitorização de Setembro, devem ainda ser
analisados os seguintes parâmetros: nitratos; azoto amoniacal e azoto Kjeldahl.
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Ao fim dos referidos 3 anos de monitorização, não havendo registo de alterações
significativas dos parâmetros avaliados, recomenda-se a passagem para uma
monitorização com a realização de uma campanha anual, a ser realizada no início/final
do ano hidrológico (meados do mês de setembro), aos seguintes parâmetros:
- nível freático;
- pH;
- temperatura da água;
- condutividade elétrica;
- sólidos dissolvidos totais.
- registos dos caudais extraídos (sempre que tal for possível);
- nitratos;
- azoto amoniacal;
- azoto Kjeldahl.
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.
iii) Critérios de avaliação:
No que se refere às medições realizadas “in situ”, os valores deverão ter como termo
de comparação a situação de referência.
No que diz respeito às análises laboratoriais, os critérios de avaliação serão os
constantes no Anexo I do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto, salvo ocorrendo
publicação mais recente de decretos reguladores que substituam os anteriores.
iv) Métodos de Análise:
A realização das medições “in situ” deverão estar de acordo com as indicações dos
equipamentos utilizados.
Os métodos de análise a empregar na avaliação dos parâmetros a monitorizar,
referidos em ii), são os constantes no Anexo III do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de
agosto.
3.3. Qualidade do Ar
3.3.1. "Indicar os valores expectáveis das emissões para a atmosfera, em
mg/Nm3, e respetivos caudais mássicos, em kg/h, à saída das
chaminés das fontes de emissão associadas aos secadores
existentes nas duas linhas de produção da Sonae Industria (FF10,
FF11, FF12 e FF13), para todos os poluentes passíveis de estarem
presentes nos respetivos efluentes gasosos (e que englobam os
gases de combustão provenientes na nova central de biomassa e os
efluentes gasosos resultantes do processo de secagem)."
As emissões gasosas para a atmosfera associadas aos secadores existentes nas
duas linhas de produção da Sonae Indústria (FF10 a FF13) continuarão a ser
monitorizadas no âmbito da Licença Ambiental nº 205/2008 da SONAE INDÚSTRIA.
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Estes equipamentos fazem parte do processo de produção de MDF, sendo os
efluentes gasosos resultantes do processo de secagem da fibra da madeira por
contacto com uma mistura dos gases quentes, provenientes da central de biomassa, e
ar atmosférico pré-aquecido com vapor e queima de gás natural (quando necessário).
Desta forma, os efluentes destes equipamentos não serão controlados pela SIAF.
Contudo, é expectável que com a utilização das MTD's disponíveis no mercado, o
aumento do caudal mássico de gases seja compensado pela redução da concentração
dos poluentes provenientes da combustão. Assim, é expectável a manutenção dos
valores de emissões atuais. Os valores das emissões serão determinados numa fase
mais avançada do projeto de execução.
Salienta-se, ainda, que a fonte associada à nova caldeira de biomassa, irá funcionar
apenas para arranque e em situações de emergência (ver ponto 2.4.), tal como se
verifica atualmente para as duas fontes da central de biomassa em funcionamento.
3.3.2. "Apresentar as emissões atmosféricas, em toneladas por ano, para
os poluentes NOx, SO2 e PTS, na situação atual de referência e a
futura, e comparação das mesmas. Na situação de referência
deverão ser consideradas todas as fontes de emissão da Sonae
Mangualde (FF1 a FF29) e na situação futura terão de ser
consideradas todas as fontes de emissão da Sonae Mangualde com
exceção da FF8 e FF9 (que vão ser substituídas pela central a
biomassa) e a nova central de biomassa."
Neste ponto apresentam-se as emissões atmosféricas determinadas tendo em
consideração as características de funcionamento da instalação em cada uma das
fases em avaliação (atual e futura).
Numa atitude conservativa, as emissões das fontes fixas determinadas, em toneladas
por ano, tiveram em consideração o funcionamento contínuo da instalação.
As emissões provenientes do tráfego rodoviário respeitaram os respetivos períodos de
circulação de cada via em avaliação.
Cenário Atual
Para a caracterização da qualidade do ar atual, foram consideradas as emissões
associadas ao funcionamento da SONAE INDÚSTRIA, nas condições atuais de
exploração.
Foram ainda consideradas as emissões de tráfego rodoviário das principais vias
existentes no domínio em estudo, nomeadamente da A25, EN234, EN16 e EN232 e
das principais vias de acesso à unidade industrial.
A influência das restantes fontes emissoras existentes no domínio em estudo é
contemplada pelo valor de fundo, determinado a partir das medições efetuadas entre
2010-2014, na estação urbana de fundo de Fornelo do Monte, localizada a cerca de 26
km a noroeste do local de implantação da SONAE INDÚSTRIA, para os poluentes
NO2, PM10 e SO2. Para o CO, dada a ausência de informação, foi considerada apenas
a contribuição das fontes emissoras consideradas no presente estudo para os valores
estimados.
Assim, os valores de fundo a considerar no presente estudo são:
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NO2 = 3,1 µg.m-3
PM10 = 13,6 µg.m-3
SO2 = 2,5 µg.m-3
A figura 2 apresenta o enquadramento espacial das fontes emissoras consideradas na
caracterização da qualidade do ar atual. A figura 3 apresenta, em detalhe, as fontes
fixas associadas à SONAE INDÚSTRIA, consideradas nesta fase do estudo, nas
condições atuais de funcionamento da instalação.

Figura 2 – Enquadramento espacial das fontes emissoras inseridas no domínio de estudo, na
situação atual.
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Figura 3 – Enquadramento espacial das fontes fixas da SONAE INDÚSTRIA consideradas no
estudo, nas condições atuais de funcionamento.

Fontes Fixas
Conforme mencionado anteriormente, foram consideradas na caracterização da
qualidade do ar atual as fontes emissoras associadas à SONAE INDÚSTRIA, nas
condições atuais de operação.
A unidade de Mangualde tem atualmente 28 fontes em funcionamento, associadas aos
diversos processos fabris decorrentes do funcionamento da unidade, das quais 25 são
alvo de caracterização de efluentes gasosos. As fontes FF17, FF19 e FF22,
associadas, respetivamente, aos filtros de mangas dos processos da superabacabora
Linha 1, superacabadora Linha 2 e dos folheados, não foram monitorizadas durante as
campanhas efetuadas em outubro e dezembro de 2016. A FF14, associada ao motor
de cogeração, encontra-se atualmente desativada, não sendo portanto contemplada
no presente estudo.
A caracterização de efluentes gasosos, de acordo com a licença ambiental da
instalação, obriga à monitorização das duas fontes associadas à atual central de
biomassa (FF8 e FF9), apesar de, em condições normais de operação, apenas
funcionarem para arranque e em situações de emergência. Assim, em funcionamento
normal, os gases de combustão destas fontes são reencaminhados para o processo
produtivo da fábrica, sendo utilizados pelos secadores existentes nas duas linhas de
28/ 72

Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Aditamento

produção (linha 1 e linha 2). Na linha 1, os gases entregues (cerca de 40%) são
expelidos para a atmosfera através das fontes FF10 e FF11. Na linha 2, os gases
entregues (cerca de 60%) são expelidos para a atmosfera através das fontes FF12 e
FF13. Desta forma, as emissões associadas ao funcionamento da central de
biomassa, não serão contempladas na própria instalação (FF8 e FF9), mas sim nas 4
fontes existentes na fábrica (FF10-FF13), que rececionam o caudal de gases.
As emissões das fontes FF1 à FF13, com exceção da FF8 e FF9, conforme explicado
anteriormente, foram estabelecidas com base nos valores médios das duas
campanhas de medições efetuadas em 2015, facultadas pelo proponente.
As emissões dos filtros de mangas (FF15-FF29) foram estabelecidas com base nos
valores médios das duas campanhas de medições efetuadas em 2016, facultadas pelo
proponente. Relativamente às fontes FF17, FF19 e FF22, que não foram
contempladas na monitorização, assumiram-se as mesmas condições de emissão dos
filtros de mangas com processos idênticos. Assim, para as fontes FF17 e FF19, que
funcionam ocasionalmente, foram assumidos os valores médios das campanhas da
FF20 e FF21. Para a fonte FF22 consideraram-se os valores médios das campanhas
da FF23.
As emissões inseridas no modelo de dispersão tiveram em consideração o período
real de funcionamento das fontes em avaliação, para uma melhor representatividade
dos dados utilizados, considerando-se que estas operam de forma contínua, de acordo
com a informação fornecida pelo proponente. Salienta-se que, apesar dos filtros de
mangas FF17 e FF19 apenas funcionarem quando os processos assim o justificam,
numa atitude conservativa, foram também consideradas no estudo de dispersão
assumindo um funcionamento contínuo.
Na tabela 4 são indicadas as emissões e as condições de emissão das fontes pontuais
consideradas na caracterização da qualidade do ar atual.
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Tabela 4 – Dados estruturais das fontes fixas da SONAE INDÚSTRIA, fatores de emissão e caraterísticas do escoamento, para a caracterização da
qualidade do ar atual.
Fonte

Designação fonte

Sistema de
redução de
emissões

Altura
(m)

Diâmetro (m)

Temp.
(k)

Vel.
-1
(m.s )

Emissões
-1
(ton.ano )
NO2

CO

PM10

SO2

FF1

(1)

Exaustão da Prensa 1 –
Chaminé 1

-

18,3

0,90

312,5

16,0

-

-

1,9

-

FF2

(1)

Exaustão da Prensa 1 –
Chaminé 2

-

18,3

0,90

315,0

11,0

-

-

1,5

-

FF3

(1)

Exaustão da Prensa 1 –
Chaminé 3

-

18,3

0,90

319,5

13,0

-

-

2,1

-

FF4

(1)

Exaustão da Prensa 1 –
Chaminé 4

-

18,3

0,90

316,0

14,0

-

-

1,5

-

FF5

(1)

Exaustão da Prensa 1 –
Chaminé 5

-

18,3

0,90

306,5

15,5

-

-

1,9

-

FF6

(1)

Exaustão da Prensa 1 –
Chaminé 6

-

18,3

0,90

303,5

13,5

-

-

1,3

-

FF7

(1)

Exaustão da Prensa 2 –
Entrada de Material

Lavador de gases

20,0

1,00

311,5

18,5

-

-

3,6

-

217

28,9

18,4

39,4

2,7

4,5

2,8

FF10

(1)

Secador 1ª Linha – 1º
Estágio (Gás Natural)

-

37,9

2,50

335,5

19,5

FF11

(1)

Secador 1ª Linha – 2º
Estágio

-

35,4

1,50

312,5

12,0

FF12

(1)

Secador 2ª Linha – Sifter
Norte da Caldeira
(Gás Natural)

-

46,6

2,50

334,0

13,0

212

110

11,0

23,7

FF13

(1)

Secador 2ª Linha – Sifter Sul
Produção (Gás Natural)

-

46,6

2,50

329,5

15,5

233

97,2

21,5

30,7

5,3
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Fonte

Designação fonte

Sistema de
redução de
emissões

Altura
(m)

Diâmetro (m)

Temp.
(k)

Vel.
-1
(m.s )

Emissões
-1
(ton.ano )
NO2

CO

PM10

SO2

FF15

(2)

Lixadora 3 e 4
(Linha 1)

Filtro mangas

4,3

1,30

295,0

17,7

-

-

5,43

-

FF16

(2)

Lixadora 1 e 2
(Linha 1)

Filtro mangas

4,3

1,30

295,5

10,6

-

-

1,71

-

FF17

(3)

Superacabadora
(Linha 1)

Filtro mangas

3,7

1,00

296,0

22,4

-

-

11,1

-

FF18

(2)

Serra TM

Filtro mangas

4,6

0,25

295,0

20,1

-

-

0,12

-

FF19

(3)

Superacabadora
(Linha 2)

Filtro mangas

4,4

1,00

296,0

22,4

-

-

11,1

-

FF20

(2)

Lixadora 3 e 4
(Linha 2)

Filtro mangas

4,4

1,00

298,5

20,7

-

-

11,7

-

FF21

(2)

Lixadora 1 e 2
(Linha 2)

Filtro mangas

4,4

1,00

293,5

24,2

-

-

10,6

-

FF22

(4)

Folheados 1

Filtro mangas

5,6

0,80

294,0

13,7

-

-

1,49

-

FF23

(2)

Folheados 2

Filtro mangas

5,6

0,80

294,0

13,7

-

-

1,49

-

FF24

(2)

Pré-calibradora
(Linha 1)

Filtro mangas

3,4

1,00

294,0

13,4

-

-

0,73

-

FF25

(2)

Cortes Finais

Filtro mangas

3,9

0,65

293,0

16,9

-

-

0,25

-

FF26

(2)

Pré-cortes
(Linha 1)

Filtro mangas

3,1

0,50

301,5

15,9

-

-

2,80

-

FF27

(2)

Acabamento 2
(corte trimming)

Filtro mangas

4,0

1,10

293,5

12,8

-

-

0,50

-
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Fonte

Designação fonte

Sistema de
redução de
emissões

Altura
(m)

Diâmetro (m)

Temp.
(k)

Vel.
-1
(m.s )

Emissões
-1
(ton.ano )
NO2

CO

PM10

SO2

FF28

(2)

Ferro-Control
(Linha 2)

Filtro mangas

3,9

1,10

296,0

14,0

-

-

0,81

-

FF29

(2)

Ciclone Trimming
Destroçador (acabamento)

Filtro mangas

8,2

0,30

296,0

30,2

-

-

0,08

-

(1)

Corresponde à média dos valores medidos nas duas campanhas de monitorização realizadas em 2015.
Corresponde à média dos valores medidos nas duas campanhas de monitorização realizadas em 2016.
(3)
Corresponde à média das campanhas das fontes FF20 e FF21.
(4)
Corresponde à média das campanhas da fonte FF23.
(2)
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Tráfego Rodoviário
Foram incluídas as emissões das principais vias de tráfego inseridas no domínio de
simulação, designadamente, a autoestrada A25 e as estradas nacionais EN234, EN16
e EN232.
Os volumes de tráfego da A25 foram consultados no relatório de tráfego do 3º
Semestre de 20151, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Infra-estruturas
Rodoviárias, I.P., sendo que os dados mais recentes, para um ano, correspondem ao
período de outubro de 2014 a setembro de 2015, como é possível observar na tabela
5.
Os volumes de tráfego da EN234, EN16 e EN232, sintetizados na tabelas 6, foram
retirados do estudo de tráfego realizado para a elaboração do Mapa de Ruído do
Município de Mangualde, em 20082.
Foram ainda consideradas as emissões de tráfego rodoviário das vias de acesso à
SONAE INDÚSTRIA, designadas por via 1, via 2 e via 3. Os dados de tráfego
considerados para a estimativa das emissões para a situação de referência, tiveram
por base os dados disponibilizados pelo proponente (Tabela 7), considerando que o
horário de circulação corresponde ao período diurno (07h00 – 20h00).
Na situação de referência, segundo a informação facultada, relativamente aos veículos
ligeiros, verifica-se uma distribuição equitativa entre a via 2 e via 3, que
consequentemente convergem na via 1. Por sua vez, relativamente aos veículos
pesados, a maioria destas circula pela via 2 (99%) e os restantes pela via 3 (1%).

1

Instituto Nacional de Infra-Estruturas Rodoviárias IP, Relatório de Tráfego na rede nacional de AutoEstradas 3º Trimestre de 2015.

2

Mapa de ruído de Município de Mangualde (atualização de acordo com o Dec.-Lei nº 9/2007) – Resumo
não técnico, julho de 2008.
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Tabela 5 – Volume de tráfego total anual para os sublanços da A25, para os sublanços Fagilde-Mangualde e Mangualde-Chãs de Tavares.
Volume tráfego total
2014

Sub.

2015

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

FagildeMangualde

12705

12353

13129

11955

12195

12507

12917

12634

12683

14788

18447

13887

Mangualde
-Chãs de
Tavares

7273

6904

7615

6701

6912

7083

7582

7305

7398

9251

12060

8554

Tabela 6 – Volume de tráfego médio anual horário para os sublanços das vias EN234, EN16 e EN232
Tráfego Médio Anual Horário
Via
77
(EN234)
76
(EN234)
75
(EN234)
74
(EN234)
49
(EN16)
50
(EN16)
55
(EN16)
71
(EN232)
67
(EN232)

Diurno (07h00 – 20h00)

Entardecer (20h00 – 23h00)

Noturno (23h00 – 08h00)

Ligeiros

Pesados

Ligeiros

Pesados

Ligeiros

Pesados

326

32

251

25

99

14

326

32

251

25

99

14

326

32

251

25

99

14

326

32

251

25

99

14

123

31

90

21

23

1

123

31

90

21

23

1

208

34

156

23

51

2

128

28

87

19

5

0

128

28

87

19

5

0
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Tráfego Médio Anual Horário
Via

Diurno (07h00 – 20h00)

66
(EN232)
85
(EN232)

Entardecer (20h00 – 23h00)

Noturno (23h00 – 08h00)

Ligeiros

Pesados

Ligeiros

Pesados

Ligeiros

Pesados

475

53

327

36

31

1

633

48

453

34

95

3

Tabela 7 – Volume de tráfego médio anual para as vias de acesso à SONAE INDÚSTRIA, na situação de referência.
Via

Tráfego Médio Anual
Tráfego Ligeiros

Tráfego Pesados

Via 1

50960

20800

Via 2

25480

20592

Via 3

25480

208
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Relativamente aos fatores de emissão para o tráfego rodoviário, estes foram
determinados em função do tipo de combustível consumido, idade, tara e cilindrada do
parque automóvel nacional seguindo a metodologia desenvolvida por Barros e Fontes
(2003) e Barros et al. (2004). Esta metodologia permite a adaptação dos fatores de
emissão, apresentados pelo EMEP/CORINAIR (Atmospheric Emission Inventory
Guidebook 2013)3, ao parque automóvel português. Este trabalho teve em conta
dados estatísticos provenientes da ACAP4 e do ISP5.
Os dados do ISP permitem distribuir o volume de tráfego de veículos ligeiros e
pesados, pelas categorias de mercadorias e passageiros. Para além disso, permitem
distribuir os veículos do Parque Automóvel Seguro, em 2013, pelas classes Euro
existentes atualmente (Euro 1 a Euro 5). Os dados da ACAP permitem distribuir os
veículos ligeiros e pesados do parque automóvel português por cilindrada e tara,
respetivamente.
Os fatores de emissão dependem, por sua vez, da inclinação da via e da velocidade
de circulação6, valores esses que se apresentam, para cada uma das vias
consideradas, na tabela 8.
Tabela 8 – Inclinação e distâncias dos sublanços identificados.
Vias

Inclinação da via (%)

Distância (km)

A25 (Fagilde-Mangualde)

2

1,23

A25 (Mangualde-Chãs de Tavares)

2

1,37

77 (EN234)

0

2,07

76 (EN234)

0

1,26

75 (EN234)

2

2,54

74 (EN234)

0

3,44

49 (EN16)

2

0,88

50 (EN16)

4

2,86

55 (EN16)

0

1,58

71 (EN232)

0

0,48

67 (EN232)

4

0,42

66 (EN232)

4

1,87

85 (EN232)

0

2,01

Via 1

2

0,15

Via 2

2

0,43

Via 3

0

0,69

Por fim, da tabela 9 à tabela 13, são apresentados os valores de emissão dos
poluentes NO2, CO e PM10, para os veículos ligeiros e pesados, para as vias
consideradas. Em relação ao SO2, poluente avaliado no presente estudo, não foi
considerado nas emissões rodoviárias uma vez que o teor de enxofre nos
combustíveis consumidos em Portugal é, atualmente, negligenciável.
Relativamente aos dados de emissões das autoestradas, a divisão entre ligeiros e
pesados é efetuada assumindo a distribuição ligeiros/pesados disponíveis no ISP de
2009:
3

EMEP/ CORINAIR, 2013, Group1A3b. Road Transport – Air Pollution Emission Inventory Guidebook, Agência
Europeia do Ambiente. Disponível em http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013.
4
ACAP, (2011). Vendas de veículos automóveis em Portugal. Associação do Comércio Automóvel de Portugal.
5
ISP (2013). Parque Automóvel Seguro 2013, Instituto de Seguros de Portugal.
6
MAMAOT (2012). Portuguese National Inventory Report. Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território.
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•
•

Percentagem de ligeiros = 94%
Percentagem de pesados = 6%

Tabela 9 – Emissão dos poluentes em estudo, para os veículos ligeiros e pesados, para o
sublanço A25 (Fagilde-Mangualde).
-1

-1

Emissões ligeiros (ton.ano )

Mês

CO

NO2

Emissões pesados (ton.ano )

PM10

1,54x10

-1

CO

2,19x10

-2

NO2

2,63x10

-2

PM10

Outubro

4,94x10

-1

1,62x10

-1

5,52x10

-3

novembro

4,65x10

-1

1,45x10

-1

2,06x10

-2

2,47x10

-2

1,53x10

-1

5,19x10

-3

dezembro

5,10x10

-1

1,59x10

-1

2,26x10

-2

2,72x10

-2

1,68x10

-1

5,70x10

-3

Janeiro

4,50x10

-1

1,40x10

-1

1,99x10

-2

2,40x10

-2

1,48x10

-1

5,02x10

-3

fevereiro

4,28x10

-1

1,34x10

-1

1,90x10

-2

2,28x10

-2

1,41x10

-1

4,78x10

-3

março

4,86x10

-1

1,52x10

-1

2,15x10

-2

2,59x10

-2

1,60x10

-1

5,43x10

-3

abril

4,86x10

-1

1,52x10

-1

2,15x10

-2

2,59x10

-2

1,60x10

-1

5,43x10

-3

maio

4,91x10

-1

1,53x10

-1

2,18x10

-2

2,62x10

-2

1,61x10

-1

5,49x10

-3

junho

4,77x10

-1

1,49x10

-1

2,11x10

-2

2,54x10

-2

1,57x10

-1

5,33x10

-3

julho

5,75x10

-1

1,79x10

-1

2,55x10

-2

3,06x10

-2

1,89x10

-1

6,42x10

-3

agosto

7,17x10

-1

2,24x10

-1

3,18x10

-2

3,82x10

-2

2,36x10

-1

8,01x10

-3

setembro

5,23x10

-1

1,63x10

-1

2,31x10

-2

2,78x10

-2

1,72x10

-1

5,84x10

-3

Tabela 10 – Emissão dos poluentes em estudo, para os veículos ligeiros e pesados, para o
sublanço A25 (Mangualde-Chãs de Tavares).
-1

-1

Emissões ligeiros (ton.ano )

Mês

CO

NO2

Emissões pesados (ton.ano )

PM10

CO

NO2

PM10

3,16x10

-1

9,85x10

-2

1,40x10

-2

1,68x10

-2

1,04x10

-1

3,53x10

-3

novembro

2,90x10

-1

9,05x10

-2

1,29x10

-2

1,55x10

-2

9,54x10

-2

3,24x10

-3

dezembro

3,31x10

-1

1,03x10

-1

1,47x10

-2

1,76x10

-2

1,09x10

-1

3,69x10

-3

janeiro

2,82x10

-1

8,78x10

-2

1,25x10

-2

1,50x10

-2

9,26x10

-2

3,15x10

-3

fevereiro

2,71x10

-1

8,46x10

-2

1,20x10

-2

1,44x10

-2

8,91x10

-2

3,03x10

-3

março

3,08x10

-1

9,59x10

-2

1,36x10

-2

1,64x10

-2

1,01x10

-1

3,44x10

-3

abril

3,19x10

-1

9,94x10

-2

1,41x10

-2

1,70x10

-2

1,05x10

-1

3,56x10

-3

maio

3,17x10

-1

9,90x10

-2

1,41x10

-2

1,69x10

-2

1,04x10

-1

3,54x10

-3

junho

3,11x10

-1

9,70x10

-2

1,38x10

-2

1,66x10

-2

1,02x10

-1

3,47x10

-3

julho

4,02x10

-1

1,25x10

-1

1,78x10

-2

2,14x10

-2

1,32x10

-1

4,49x10

-3

agosto

5,24x10

-1

1,63x10

-1

2,32x10

-2

2,79x10

-2

1,72x10

-1

5,85x10

-3

3,60x10

-1

1,12x10

-1

1,59x10

-2

1,91x10

-2

1,18x10

-1

4,02x10

-3

outubro

setembro

Tabela 11 - Emissão dos poluentes em estudo, para os veículos ligeiros, para o período diurno,
entardecer e noturno, para as vias EN234, EN16 e EN232.
Emissões diurno (ton.ano-1)

Emissões entardecer (ton.ano-1)

Emissões noturno (ton.ano-1)

Via
CO

NO2
-1

PM10
-2

CO
-3

NO2
-2

PM10
-2

CO
-3

NO2
-2

PM10
-2

77

1,16x10

7,04x10

8,49x10

8,91x10

5,43x10

6,54x10

3,53x10

2,15x10

2,59x10-3

76

7,04x10-2

4,29x10-2

5,17x10-3

5,43x10-2

3,31x10-2

3,99x10-3

2,15x10-2

1,31x10-2

1,58x10-3

75

-1

1,42x10

-2

8,64x10

-2

1,04x10

-1

1,09x10

-2

6,66x10

-3

8,03x10

-2

4,33x10

-2

2,64x10

3,18x10-3

74

1,92x10-1

1,17x10-1

1,41x10-2

1,48x10-1

9,04x10-2

1,09x10-2

5,87x10-2

3,58x10-2

4,31x10-3

49

1,85x10-2

1,13x10-2

1,36x10-3

1,35x10-2

8,23x10-3

9,92x10-4

3,50x10-3

2,13x10-3

2,57x10-4

50

6,04x10-2

3,68x10-2

4,44x10-3

4,41x10-2

2,69x10-2

3,24x10-3

1,14x10-2

6,96x10-3

8,39x10-4

55

-2

5,65x10

-2

3,44x10

-3

4,15x10

-2

4,23x10

-2

2,58x10

-3

3,11x10

-2

1,40x10

-3

8,51x10

1,03x10-3

71

1,06x10-2

6,43x10-3

7,76x10-4

7,17x10-3

4,37x10-3

5,27x10-4

4,00x10-4

2,44x10-4

2,94x10-5
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Emissões diurno (ton.ano-1)

Emissões entardecer (ton.ano-1)

Emissões noturno (ton.ano-1)

Via
CO

NO2
-3

PM10
-3

CO
-4

NO2
-3

PM10
-3

CO
-4

NO2
-4

PM10
-4

67

9,25x10

5,64x10

6,80x10

6,29x10

3,83x10

4,62x10

3,51x10

2,14x10

2,58x10-5

66

1,53x10-1

9,30x10-2

1,12x10-2

1,05x10-1

6,39x10-2

7,71x10-3

9,97x10-3

6,07x10-3

7,32x10-4

85

2,19x10-1

1,33x10-1

1,61x10-2

1,56x10-1

9,53x10-2

1,15x10-2

3,28x10-2

2,00x10-2

2,41x10-3

Tabela 12 – Emissão dos poluentes em estudo, para os veículos pesados, para o período
diurno, entardecer e noturno, para as vias EN234, EN16 e EN232.
Emissões diurno (ton.ano-1)

Emissões entardecer (ton.ano-1)

Emissões noturno (ton.ano-1)

Via
CO

NO2
-2

PM10
-1

CO
-3

NO2
-2

PM10
-1

CO
-3

NO2
-2

PM10
-2

77

3,28x10

1,58x10

5,28x10

2,53x10

1,22x10

4,07x10

1,38x10

6,64x10

2,22x10-3

76

2,00x10-2

9,62x10-2

3,22x10-3

1,54x10-2

7,41x10-2

2,48x10-3

8,42x10-3

4,05x10-2

1,36x10-3

75

3,81x10-2

2,23x10-1

6,93x10-3

2,94x10-2

1,72x10-1

5,34x10-3

1,60x10-2

9,37x10-2

2,92x10-3

74

5,47x10-2

2,63x10-1

8,80x10-3

4,22x10-2

2,03x10-1

6,78x10-3

2,30x10-2

1,11x10-1

3,70x10-3

49

-2

1,26x10

-2

7,35x10

-3

2,29x10

-3

8,61x10

-2

5,03x10

-3

1,57x10

-4

2,94x10

-3

1,72x10

5,35x10-5

50

3,86x10-2

2,87x10-1

7,71x10-3

2,64x10-2

1,97x10-1

5,28x10-3

9,02x10-4

6,71x10-3

1,80x10-4

55

2,64x10-2

1,27x10-1

4,25x10-3

1,82x10-2

8,73x10-2

2,92x10-3

1,24x10-3

5,96x10-3

2,00x10-4

71

6,66x10-3

3,20x10-2

1,07x10-3

4,53x10-3

2,17x10-2

7,28x10-4

3,56x10-5

1,71x10-4

5,72x10-6

67

5,18x10-3

3,86x10-2

1,04x10-3

3,52x10-3

2,62x10-2

7,04x10-4

2,77x10-5

2,06x10-4

5,54x10-6

66

-2

4,33x10

-1

3,22x10

-3

8,65x10

-2

2,98x10

-1

2,21x10

-3

5,95x10

-4

7,87x10

-3

5,85x10

1,57x10-4

85

4,73x10-2

2,27x10-1

7,61x10-3

3,38x10-2

1,63x10-1

5,44x10-3

2,92x10-3

1,40x10-2

4,69x10-4

Tabela 13 – Emissão dos poluentes em estudo, para os veículos ligeiros e pesados, para as
vias de acesso à instalação, nas condições de referência.
-1

Via

CO

NO2

Via 1

3,66x10

-3

Via 2

5,18x10

-3

8,26x10

-3

Via 3

-1

Emissões ligeiros (ton.ano )

Emissões pesados (ton.ano )

PM10

2,23x10

-3

3,15x10

-3

5,03x10

-3

CO

2,69x10

-4

3,80x10

-4

6,07x10

-4

NO2

4,77x10

-3

1,34x10

-2

2,19x10

-4

PM10

2,62x10

-2

8,01x10

-4

7,35x10

-2

2,25x10

-3

1,03x10

-3

3,36x10

-5

Cenário Futuro
Para a caraterização da qualidade do ar nas condições futuras de funcionamento da
unidade, após a implantação da nova central de biomassa, foram consideradas as
emissões associadas ao funcionamento da SONAE INDÚSTRIA. Uma vez que a nova
central de biomassa irá substituir a central de biomassa já existente, mantendo-se
inalteradas as necessidades produtivas das linhas de produção da fábrica, considerouse que as emissões se mantinham iguais face à situação de referência. Salienta-se
ainda que, segundo informação do proponente, a fonte associada à nova caldeira de
biomassa, irá funcionar apenas para arranque e em situações de emergência, tal
como se verifica atualmente para as duas fontes da central de biomassa em
funcionamento.
As emissões do tráfego rodoviário das vias existentes no domínio em estudo mantêmse inalteradas face à situação atual, com exceção das vias de acesso à unidade, onde
se prevê um aumento do nº de veículos pesados, decorrente da entrada em
funcionamento da nova central.
A figura 4 apresenta o enquadramento espacial das fontes emissoras consideradas
nesta fase do estudo. A figura 5 apresenta, em detalhe, as fontes fixas associadas à
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SONAE INDÚSTRIA, nas condições previstas de funcionamento da instalação, após a
entrada em funcionamento da nova central de biomassa.

Figura 4 – Enquadramento espacial das fontes emissoras inseridas no domínio de estudo,
para avaliação da situação futura.
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Figura 5 – Enquadramento espacial das fontes fixas da SONAE INDÚSTRIA consideradas no
estudo, nas condições previstas de funcionamento.

Fontes Fixas
Com a entrada em funcionamento da nova central de biomassa, o funcionamento da
central atualmente existente será suspenso. Assim, as necessidades em termos de
vapor e de calor do processo fabril serão assegurados pela nova central de biomassa.
Uma vez que as necessidades do processo produtivo da fábrica se irão manter, não
haverá alteração do caudal de gases a ser entregue ao processo fabril, com a
implantação da nova central de biomassa. Além de que é expectável que com a
utilização das MTD's disponíveis no mercado, o aumento do caudal mássico de gases
seja compensado pela redução da concentração dos poluentes provenientes da
combustão (conforme explanado no ponto 3.3.1). Desta forma, assumiu-se que as
emissões das fontes associadas aos secadores existentes nas linhas 1 e 2 de
produção (FF10, FF11, FF12 e FF13) se manteriam inalteradas face à situação atual.
De acordo com a informação fornecida pelo proponente, a fonte associada à caldeira
de biomassa, irá funcionar apenas para arranque e em situações de emergência, tal
como acontece atualmente com as fontes da central de biomassa atual.
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Para as restantes fontes existentes na instalação também se considerou que as
emissões se mantinham inalteradas face à situação atual, uma vez que não está
prevista qualquer alteração processual para as mesmas.
As emissões inseridas no modelo de dispersão tiveram em consideração o período
real de funcionamento das fontes em avaliação, para uma melhor representatividade
dos dados utilizados, considerando-se um funcionamento contínuo, de acordo com a
informação fornecida pelo proponente.
As emissões e as condições de emissão das fontes pontuais consideradas para
avaliação do impacte do funcionamento da nova central de biomassa encontram-se
sintetizadas na tabela 4 do Cenário Atual.

Tráfego Rodoviário
As emissões do tráfego rodoviário das vias existentes no domínio em estudo (A25,
EN234, EN16 e EN232) mantêm-se inalteradas face à situação atual (informação
sintetizada nas tabelas 9 a 13 do Cenário Atual).
Relativamente ao tráfego associado às vias de acesso da unidade, com a entrada em
funcionamento da central de biomassa, só se prevê um aumento do volume ao nível
dos veículos pesados. A distribuição do tráfego pelas vias de acesso é igual à
verificada na situação de referência.
Os dados de tráfego considerados para a estimativa das emissões para a situação
futura, tiveram por base os dados disponibilizados pelo proponente (tabela 14),
considerando que o horário de circulação corresponde ao período diurno (07h00 –
20h00).
Tabela 14 – Volume de tráfego médio anual para as vias de acesso à Sonae Indústria
(Mangualde), na situação futura.
Tráfego Médio Anual

Via

Tráfego Ligeiros

Tráfego Pesados

Via 1

50960

23400

Via 2
Via 3

25480
25480

23166
234

Na tabela 15 são apresentados os valores de emissão dos poluentes NO2, CO e
PM10, para os veículos ligeiros e pesados, associados às vias de acesso à instalação,
nas condições futuras.
Tabela 15 – Emissão dos poluentes em estudo, para os veículos ligeiros e pesados, para as
vias de acesso à instalação, na situação futura.
-1

Via

-1

Emissões ligeiros (ton.ano )
CO

NO2

Emissões pesados (ton.ano )

PM10

CO

NO2

PM10

Via 1

3,66x10

-3

2,23x10

-3

2,69x10

-4

5,37x10

-3

2,95x10

-2

9,02x10

-4

Via 2

5,18x10

-3

3,15x10

-3

3,80x10

-4

1,51x10

-2

8,26x10

-2

2,53x10

-3

8,26x10

-3

5,03x10

-3

6,07x10

-4

2,46x10

-4

1,16x10

-3

3,79x10

-5

Via 3
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Síntese Comparativa Cenários
Tendo em consideração as emissões atmosféricas apresentadas verifica-se que a
entrada em funcionamento da nova central de biomassa terá um efeito residual na
qualidade do ar local, uma vez que não são expectáveis variações significativas das
emissões de poluentes.
Segundo a informação sintetizada anteriormente, apenas são expectáveis variações
ao nível das emissões provenientes do tráfego rodoviário de pesados, associado às
vias de acesso da instalação.
O acréscimo das emissões, na situação futura, nas vias de acesso à instalação, não
ultrapassará os 13%, evidenciando assim um aumento residual das emissões
atmosféricas.
3.3.3. "Efetuar o cálculo das alturas Hp, com base nos caudais mássicos
máximos passiveis de emissão ou seja, os caudais de poluentes
correspondentes a concentrações iguais às dos Valores Limite de
Emissão aplicáveis à capacidade de funcionamento nominal."
De acordo com a Portaria n.º 263/2005, a altura a considerar para a chaminé, do solo
ao topo desta, é determinada em função do nível de emissão dos poluentes
atmosféricos e dos obstáculos próximos.
Com base nas condições de emissão do efluente gasoso, determina-se Hp, que deve
ser, pelo menos, superior ou igual ao valor numérico calculado através da seguinte
equação:
 = √ × 
onde,
=

1
× ∆

/

 ×


Sendo,
Q – caudal volúmico dos gases emitidos, à Temperatura de saída (m3.h-1);
q – caudal mássico máximo de emissão do poluente (kg.h-1);
∆T – diferença entre a temperatura dos gases emitidos e a temperatura média anual
típica da região de implantação da instalação (K);
F – coeficiente de correção, para gases e partículas;
C – diferença entre a concentração de referência – CR – e a concentração média
anual do poluente, no local (zona urbana ou rural) – CF. (mg.m-3).
O parâmetro S é calculado para os poluentes NOX, Partículas e SO2, considerando os
valores para os parâmetros CR e CF indicados na portaria. Para os restantes poluentes
assume-se que Hp = 10 m.
Quando existe mais do que uma chaminé na instalação, com emissão de poluentes
comuns, é necessário verificar a sua dependência. Sendo a altura das chaminés i e j,
respetivamente, hi e hj, as chaminés serão consideradas dependentes se verificarem
simultaneamente as seguintes condições:
i) A distância entre o eixo das duas chaminés for inferior à soma hi+hj+10;
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ii) hi for superior à metade de hj;
iii) hj for superior à metade de hi.
Caso se verifique a dependência das chaminés será necessário corrigir o Hp calculado
anteriormente. Assim, este deverá ser determinado em função do caudal mássico total
(qi+qj) e do caudal volúmico total (Qi+Qj) das chaminés dependentes.
Considerando a definição de obstáculo próximo, tal como apresentada na Portaria n.º
263/2005, como sendo “qualquer obstáculo situado na vizinhança da fonte de emissão
(incluindo o edifício de implantação da chaminé) e que obedeça simultaneamente às
seguintes condições”:
ℎ ≥ ⁄5
 ≥ 1 + 14⁄300
Sendo,
D – distância, em metros, medida na horizontal, entre a chaminé e o ponto mais
elevado do obstáculo;
L – largura do obstáculo, expressa em metros;
h0 – altura do obstáculo, em metros, medida a partir da cota do solo na base de
implantação da chaminé.
Dado existirem na vizinhança da fonte emissora obstáculos próximos, a fórmula
utilizada foi:
2
 = ℎ + 3 −
5ℎ
Sendo,
D – distância, em metros, medida na horizontal, entre a chaminé e o ponto mais
elevado do obstáculo;
h0 – altura do obstáculo, em metros, medida a partir da cota do solo na base de
implantação da chaminé.
No anexo III, apresenta-se a planta da instalação, com a identificação dos obstáculos
determinantes no cálculo da altura da chaminé da nova central de biomassa.
No anexo II apresenta-se o cálculo da altura da nova chaminés da central de
biomassa, segundo aplicação da metodologia definida na Portaria nº 263/2005.

3.3.4. "Realizar novas simulações da qualidade do ar, nomeadamente da
situação atual e da futura, uma vez que os dados de entrada do
modelo de dispersão de poluentes atmosféricos não estão corretos,
designadamente, os dados da qualidade do ar relativos às partículas
(PM10) considerados, porquanto a média dos cinco anos de dados
de PM10 (medias anuais) monitorizados na estação de Fornelo do
Monte é diferente da apresentada."
Na tabela 16 sintetizam-se os valores médios de concentração de PM10 registados,
na estação de Fornelo do Monte, nos cinco anos de medição (base horária)7:

7

http://qualar.apambiente.pt/?page=2
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Tabelas 16 – Valores médios anuais de concentração de PM10 registados na estação de
Fornelo do Monte (2010-2014).
ANO
2010
2011
2012
2013
2014
Média

Média PM10 (Base Horária)
-3
(µ
µg.m )
15,0
15,2
12,6
13,6
11,8
13,6

Ou seja, o valor médio obtido corresponde ao valor utilizado nas simulações
efetuadas. Salienta-se, ainda, que esta questão foi esclarecida junto da CCDR Centro,
não havendo a necessidade de se efetuar qualquer alteração.
3.3.5. "Sobre o modelo de dispersão de poluentes atmosféricos,
esclarecer quanto ao fator de segurança designado por F2,
nomeadamente a sua definição, os valores registados nas tabelas de
resultados dos valores estimados para cada poluentes, no que se
refere à coluna de "VE com aplicação do fator F2", dado que é
referido na legenda das tabelas que a aplicação do fator F2
considera obter valores reais que podem ser metade ou o dobro dos
valores estimados, o que não se verifica."
Nos modelos gaussianos tem que se aplicar um fator de segurança aos valores
estimados (F2), que significa que os valores reais, estatisticamente, poderão ser
metade ou o dobro dos valores estimados numericamente pelo modelo.
Nas tabelas de resultados na coluna de “VE com aplicação do fator F2”, o primeiro
valor apresentado reflete a aplicação do fator F2 mais permissivo aos resultados,
demonstrando que o valor real poderá ser metade do valor estimado. Por outro lado, o
segundo valor apresentado nessa coluna reflete a aplicação do fator F2 mais
conservativo aos resultados, considerando que os valores reais poderão ser o dobro
dos valores estimados.
O facto de os valores apresentados nas tabelas, para os poluentes NO2, PM10 e SO2,
não corresponderem à metade e ao dobro do valor estimado sem F2, deve-se ao facto
de se aplicar um valor de fundo aos valores estimados. Por outro lado, analisando os
dados obtidos para o CO, como não se tem a aplicação de um valor de fundo (por falta
de dados medidos na estação de qualidade do ar), já se verifica que os valores
apresentados correspondem à metade e ao dobro do valor estimado sem F2.
3.3.6. "Efetuar de novo as simulações da Qualidade do Ar para a situação
futura considerando a estimativa correta das emissões atmosféricas
da fonte nova, tendo em atenção o referido no item 2.5.2."
De seguida apresentam-se os resultados das novas simulações efetuadas para as
PM10, no cenário atual e futuro, tendo em conta a contribuição dos filtros de mangas
da instalação. Os resultados apresentados incluem o respetivo valor de fundo.
Para os outros poluentes (NO2, CO e SO2) não houve a necessidade de se repetir as
simulações já efetuadas, uma vez que não são expectáveis variações das emissões
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destes poluentes com a entrada em funcionamento da nova central, conforme
justificação apresentada no item Erro! A origem da referência não foi encontrada..

Cenário Atual
As figuras 6 e 7 apresentam os mapas de distribuição de valores máximos das médias
diárias e médios anuais de PM10, respetivamente.
A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite horário e anual estipulado
no Decreto-Lei nº 102/2010 para este poluente, 50 µg.m-3 e 40 µg.m-3, respetivamente.
Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 13,6 µg.m-3.

-3

Figura 6 – Campo estimado das concentrações máximas das médias diárias de PM10 (µg.m )
verficadas no domínio em análise (situação de referência).
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Figura 7 – Campo estimado das concentrações médias anuais de PM10 (µg.m ) verficadas no
domínio em análise (situação de referência).

Síntese Interpretativa
• Perante as condições atuais de funcionamento das fontes consideradas,
obtêm-se valores de concentração máximos diários acima do respetivo valor
limite, no interior da instalação e envolvente próxima (até uma extensão
máxima de cerca de 300 metros a sudeste da instalação).
• Em termos médios anuais, obtêm-se valores de PM10 inferiores aos valores
limite estipulados para este poluente, em todo o domínio em estudo. Os valores
mais elevados são registados no interior da instalação e envolvente próxima.
A tabela 17 resume os valores máximos estimados para o PM10, na situação de
referência, e estabelece a sua comparação com os respetivos valores limite legislados.
Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 13,6 µg.m-3.

46/ 72

Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Aditamento

Tabela 17 – Resumo dos valores estimados de PM10 e comparação com os respetivos valores
limite legislados no Decreto-Lei nº 102/2010.
2

-3

CENÁRIO

PERÍODO

VL
-3
(µ
µg.m )

VE (µ
µg.m )
SEM
(1)
F2

EXC.
PERMITIDAS

COM
(2)
F2

ÁREA DO DOMÍNIO (km )
COM EXCEDÊNCIAS EM N.º
SUPERIOR AO PERMITIDO

SEM
(1)
F2

COM
(2)
F2

83,7
0
35
0,13
293,8
0,38
26,5
0
Anual
40
39,3
0
64,9
0,13
Legenda
VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das
condições reais.
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos
valores estimados.
Situação
Referência

Diário

50

153,7

Síntese Interpretativa
• Os níveis máximos diários de PM10 estimados, para a situação de referência,
são superiores ao valor limite estipulado para este poluente (50 µg.m-3), sem e
com aplicação do fator F2. No entanto, apenas considerando os resultados
estimados representativos dos valores reais (sem aplicação do fator F2) e
considerando que os valores reais poderão ser o dobro dos valores estimados
(F2D) é que se registam excedências em número superior ao permitido na
legislação (35 dias no ano). Sem aplicação do fator F2 obtém-se uma área em
excedência de 0,13 km2 (0,12% do domínio de estudo). Com aplicação do fator
F2 mais conservativo (F2D), obtém-se uma área em excedência de 0,38 km2
(0,36% do domínio). Salienta-se que os recetores em incumprimento estão
confinados ao interior da instalação e envolvente próxima.
•

Os valores anuais estimados sem e com aplicação do fator F2 mais permissivo
são inferiores ao respetivo valor limite. No entanto, considerando a aplicação
do fator F2 mais conservativo aos resultados, obtêm-se valores acima do valor
limite, em apenas dois recetores, no interior da instalação e envolvente próxima
(a menos de 100 km a sul da instalação), promovendo uma área em
excedência de 0,13 km2 (0,12% do domínio).

Cenário Futuro
As figuras 8 e 9 apresentam os mapas de distribuição de valores máximos das médias
diárias e médios anuais de PM10, respetivamente.
A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite horário e anual estipulado
no Decreto-Lei nº 102/2010 para este poluente, 50 µg.m-3 e 40 µg.m-3, respetivamente.
Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 13,6 µg.m-3.
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Figura 8 – Campo estimado das concentrações máximas das médias diárias de PM10 (µg.m )
verficadas no domínio em análise (situação futura).
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Figura 9 – Campo estimado das concentrações médias anuais de PM10 (µg.m ) verficadas no
domínio em análise (situação futura).

Síntese Interpretativa
• Perante as condições previstas de funcionamento, e de forma análoga ao
verificado na situação de referência, obtêm-se valores de concentração
máximos diários acima do respetivo valor limite, no interior da instalação e
envolvente próxima (até uma extensão máxima de cerca de 300 metros a
sudeste da instalação).
• Em termos médios anuais, obtêm-se valores de PM10 inferiores aos valores
limite estipulados para este poluente, em todo o domínio em estudo, tal como
verificado na situação de referência.
A tabela 18 resume os valores máximos estimados para o PM10 na situação futura e
estabelece a sua comparação com os respetivos valores limite legislados.
Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 13,6 µg.m-3.
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Tabela 18 – Resumo dos valores estimados de PM10 e comparação com os respetivos valores
limite legislados no Decreto-Lei nº 102/2010.
2

-3

CENÁRIO

PERÍODO

VL
-3
(µ
µg.m )

VE (µ
µg.m )
SEM
(1)
F2

COM
(2)
F2

EXC.
PERMITIDAS

ÁREA DO DOMÍNIO (km )
COM EXCEDÊNCIAS EM N.º
SUPERIOR AO PERMITIDO

SEM
(1)
F2

COM
(2)
F2

83,7
0
35
0,13
293,8
0,38
26,5
0
Anual
40
39,3
0
64,9
0,13
Legenda
VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das
condições reais.
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos
valores estimados.
Situação
Futura

Diário

50

153,7

Síntese Interpretativa
• Com a entrada em funcionamento da nova central de biomassa verifica-se que
não haverá variação ao nível dos valores de concentração estimados máximos
diários e médios anuais de PM10, face à situação atual.
• Os níveis máximos diários de PM10 estimados são superiores ao valor limite
estipulado para este poluente (50 µg.m-3), sem e com aplicação do fator F2.
• No entanto, apenas considerando os resultados estimados representativos dos
valores reais (sem aplicação do fator F2) e considerando que os valores reais
poderão ser o dobro dos valores estimados (F2D) é que se registam
excedências em número superior ao permitido na legislação (35 dias no ano).
Sem aplicação do fator F2 obtém-se uma área em excedência de 0,13 km2
(0,12% do domínio de estudo). Com aplicação do fator F2 mais conservativo
(F2D), obtém-se uma área em excedência de 0,38 km2 (0,36% do domínio).
Salienta-se que os recetores em incumprimento estão confinados ao interior da
instalação e envolvente próxima.
• Os valores anuais estimados sem e com aplicação do fator F2 mais permissivo
são inferiores ao respetivo valor limite. No entanto, considerando a aplicação
do fator F2 mais conservativo aos resultados, obtêm-se valores acima do valor
limite, em apenas dois recetores, no interior da instalação e envolvente próxima
(a menos de 100 metros a sul da instalação), promovendo uma área em
excedência de 0,13 km2 (0,12% do domínio).
Síntese Comparativa Cenários
Com a entrada em funcionamento da nova central de biomassa, que irá substituir a
central atualmente existente na instalação da SONAE INDÚSTRIA, verifica-se apenas
um acréscimo do volume de tráfego de pesados, associado às vias de acesso à
unidade, uma vez que as emissões das fontes fixas se mantêm inalteradas. Este
aumento do volume de tráfego de pesados traduz-se num ligeiro acréscimo local das
emissões atmosféricas. Este acréscimo pouco significativo ao nível das emissões
resulta num aumento residual das concentrações de PM10, nos recetores da
envolvente próxima da instalação, não sendo percetível a variação obtida, através dos
resultados apresentados.
Assim, conclui-se que o impacte da nova central de biomassa da Sonae Indústria
(Mangualde), sobre a qualidade do ar, será negativo, provável, local, permanente,
reversibilidade nula e pouco significativo.

50/ 72

Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Aditamento

3.4. Ambiente Sonoro
3.4.1. "Indicar se durante as medições acústicas efetuadas a central de
biomassa existente estava em funcionamento. Em caso afirmativo
realizar medições sem a contribuição desta fonte sonora (já que a
central será desativada) de forma a caraterizar o ruído residual face à
futura central de biomassa."
Durante as medições de ruído ambiente realizadas a central de biomassa e a unidade
industrial encontravam-se em funcionamento.
A função fundamental da central de biomassa existente é o fornecimento de energia
térmica ao processo industrial e não existe nenhuma alternativa de abastecimento;
logo a laboração da unidade industrial depende do funcionamento da central de
biomassa existente. Deste modo, verifica-se que do ponto de vista técnico é inviável a
paragem da central de biomassa existente e, consequentemente, não é possível
realizar medições sem o contributo do ruído gerado pelo seu funcionamento.
Devido à impossibilidade de realizar medições sem o contributo do ruído da central de
biomassa, para a caracterização do respetivo nível sonoro recorreu-se a métodos
previsionais. Portanto, nos modelos dos mapas de ruído elaborados para a previsão
dos níveis sonoros, considerou-se a desativação dos equipamentos associados à
central de biomassa atual.
Face à situação exposta, constata-se que as medições realizadas são adequadas para
a caracterização da situação atual, dado que neste caso a avaliação deverá incidir
sobre os impactes cumulativos, ou seja, os impactes provocados pelo ruído
proveniente do funcionamento em simultâneo da unidade industrial e da central de
biomassa.
3.4.2. "Equacionar novas medições acústicas para RS1 período diurno e
RS4 nos 3 períodos, já que os resultados obtidos revelam níveis
sonoros de "ruído residual", em media, superiores aos do "ruído
ambiente", situação que pode indiciar falta de representatividade das
medições efetuadas."
Os recetores sensíveis indicados, nomeadamente, o RS1 e o RS4 são os recetores
mais afastados do local de implantação da nova central de biomassa. Estes
encontram-se junto a vias de circulação que apresentam um fluxo de tráfego superior,
em comparação com o tráfego registado nas vias mais próximas dos restantes
recetores sensíveis avaliados (RS2, RS3 e RS5). Ou seja, o ruído gerado pelo tráfego
não oriundo da unidade industrial tem uma maior influência no nível sonoro medido
nos recetores sensíveis RS1 e RS4, comparativamente aos restantes recetores
avaliados (RS2, RS3 e RS5).
As medições foram realizadas em diferentes épocas, nomeadamente, o ruído residual
foi medido no mês de agosto e o ruído ambiente foi medido no mês de dezembro,
onde a realidade é diferente e poderá ter influência no nível sonoro medido. As
medições foram efetuadas no mês de agosto durante o período de manutenção da
unidade industrial, que coincide com período de férias. Este período carateriza-se por
uma maior atividade dos moradores e por uma maior circulação rodoviária dos
moradores, comparativamente ao mês de dezembro.
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Pela avaliação do ambiente sonoro no terreno, verificou-se que apesar de o ruído da
unidade industrial ser percetível nos recetores sensíveis (RS1 e RS4), existem outras
fontes sonoras na envolvente que podem sobrepor-se ao ruído da unidade industrial.
Em comparação com os restantes recetores sensíveis monitorizados, verifica-se que o
recetor sensíveis RS4, no geral, apresenta os menores níveis de ruído ambiente.
Junto do recetor sensível RS4 registaram-se níveis sonoros muito inferiores (em média
cerca de 16 dB(A)) aos valores limite de exposição. Além disso, o critério de
incomodidade não é aplicável, visto que o ruído ambiente é inferior a 45 dB(A) em
todos os períodos de referência.
Com base nos aspetos descritos anteriormente e nos aspetos registados durante o
trabalho de campo efetuado, verifica-se que a discrepância entre os valores de ruído
residual e de ruído ambiente poderá ser indicativa de que o ruído gerado na unidade
industrial não é a fonte de ruído com maior influência no ambiente sonoro junto destes
recetores sensíveis. Ou seja, junto dos recetores RS1 e RS4 poderão existir outras
fontes sonoras que se sobrepõem ao ruído gerado pela unidade industrial, como por
exemplo, o tráfego rodoviário, o ruído de outras atividades industriais e o ruído gerado
pela atividade dos moradores.
Posto isto, considera-se que não é relevante para o estudo a realização de novas
medições nos recetores indicados.

3.4.3. "Remeter os anexos 1,2,3,4 e 5 do Relatório de Ensaios acústico
em falta."
O relatório de ensaio e os respetivos anexos encontram-se no anexo XIII do presente
documento.
3.4.4. "Relativamente aos mapas de ruído, quantificar e justificar o
aumento de tráfego de ligeiros e pesado na via de acesso ao
complexo industrial, entre a situação atual e a sua evolução sem
projeto."
Os parâmetros introduzidos, relativamente ao tráfego rodoviário, para a situação atual
nas vias de acesso à unidade industrial encontram-se descritos na tabela 19.
Tabela 19 – Dados de tráfego relativos a via de acesso à unidade industrial (Situação Atual).
Variáveis Introduzidas

Período de
Referência

Qlv/h

Vlv

Qhv/h

Vhv

LE
dB(A)

Diurno

25

40

8

30

68,4

Entardecer

12

40

3

30

64,8

Noturno

5

40

-

-

59,0

Qlv/h e Qhv/h Número médio de veículos ligeiros e pesados, respetivamente, por hora.
Vlv e Vhv - Velocidade média dos veículos ligeiros e pesados, respetivamente.
LE -

Nível de pressão sonora irradiada, em dB(A), calculado pelo software segundo o método XPS-Road.

Para a caraterização da situação futura, sem a implementação do projeto, considerouse que, em média, o tráfego irá aumentar cerca de 10 %, relativamente aos valores
apresentados na tabela 19. Na tabela 20, apresentam-se os parâmetros utilizados
para a caraterização do tráfego rodoviário na situação futura, na ausência do projeto.
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Tabela 20 - Dados de tráfego relativos a via de acesso à unidade industrial (Situação futura, na
ausência do projeto).
Variáveis Introduzidas

Período de
Referência

Qlv/h

Vlv

Qhv/h

Vhv

LE
dB(A)

Diurno

28

40

9

30

68,9

Entardecer

15

40

4

30

65,8

6

40

-

-

59,8

Noturno
Qlv/h e Qhv/h Vlv e Vhv LE -

Número médio de veículos ligeiros e pesados, respetivamente, por hora
hora.
Velocidade média dos veículos ligeiros e pesados, respetivamente
respetivamente.
Nível de pressão sonora irradiada, em dB(A), calculado pelo software segundo o método XPS-Road.

Na definição do aumento de tráfego consideraram
consideraram-se,
se, principalmente, os seguintes
fatores:
•
•
•

A existência de zonas urbanizáveis destinadas a atividades económicas na
envolvente da unidade industrial (figura 10);
Desenvolvimento económico da região;
Crescimento populacional;

Figura 10 – Identificação do solo urbanizável na envolvente da unidade industrial (adaptado
Plano Diretor Municipal de Mangualde)
Mangualde).

3.4.5. "Remeter os mapas de ruido que abranjam o Recetor Sensível RS1
e respetivos níveis sonoros."
Os mapas de ruído encontram
encontram-se
se em anexo ao presente documento (anexo XIV),
nomeadamente:
• Figura 1 - Mapa de ruído da situação atual – Lden;
• Figura 2 - Mapa de ruído da situação atual – Ln;
• Figura 3 - Mapa de ruído da situação futura – Lden;
• Figura 4 - Mapa de ruído da situação futura – Ln;
• Figura 5 - Mapa de ruído da situação de referência – Lden;
• Figura 6 - Mapa de ruído da situação de referência – Ln;
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Os níveis sonoros simulados para o recetor RS1 encontram-se descritos na tabela 21.
Tabela 21 – Níveis sonoros simulados para o recetor sensível RS1.
RS1

Situação Atual
Situação Futura, na
ausência de Projeto
Situação Futura

Nível sonoro equivalente - Leq (dB(A))

Altura (m)
Ld

Le

Ln

Lden

1,5

46,6

45,9

45,4

51,9

4

46,4

45,7

45,2

51,7

1,5

46,6

46,0

45,7

52,2

4

46,4

45,8

45,5

52,0

1,5

47,1

46,5

45,9

52,4

4

46,9

46,3

45,7

52,2

3.4.6. "Enviar a seguinte informação relativa às simulações efetuadas:
•

Equidistância das curvas de nível adotada no modelo digital de terreno.

Para a elaboração do modelo digital do terreno utilizou-se uma equidistância de 0,5 m
entre as curvas de nível.

•

Principais opções de cálculo (malha de calculo; nº reflexões)

Definiu-se uma malha de cálculo de cálculo com 1150x1300m e uma distância de 10
metros entre os pontos que constituem a malha (tanto no eixo das abscissas como das
ordenadas). Desta forma, utilizou-se uma malha de cálculo com um total de 14 950
pontos.
De acordo com o definido na norma de referência, nomeadamente, a Norma NP ISO
9613:2014 – Atenuação do som na sua propagação ao ar livre, definiu-se um número
de reflexões igual a 1.

•

Principais dados de entrada do modelo (TMH/ período de referência para
a EN234 e para a via de acesso ao complexo, percentagens de pesados,
número de passagens de comboios de passageiros e de mercadorias/
período de referência para a ferrovia; altura acima do solo e espetro de
frequência (em oitavas) das fontes industriais simuladas);

O tráfego médio horário na via de acesso à unidade industrial encontra-se descrito na
tabela 22. Na tabela seguinte, apresentam-se os valores médios do tráfego na Estrada
Nacional 234 utilizados no modelo da situação atual.
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Tabela 22 - Dados de tráfego relativos à Estrada Nacional 234.
Período de
Referência

Variáveis Introduzidas

LE
dB(A)

Qlv/h

Vlv

Qhv/h

Vhv

Diurno

100

50

20

40

77,8

Entardecer

50

50

15

40

76,3

Noturno

10

50

-

-

60,6

Qlv/h e Qhv/h Vlv e Vhv LE -

Número médio de veículos ligeiros e pesados, respetivamente, por hora, respetivamente.
Velocidade média dos veículos ligeiros e pesados, respetivamente.
Nível de pressão sonora irradiada, em dB(A), calculado pelo software segundo o método XPS-Road.

Na tabela 23, apresentam-se os dados utilizados para a simulação do ruído
proveniente da ferrovia.
Tabela 23 – Número de passagens de comboios de passageiros e de mercadorias por período
de referência.
Período de Referência

Nº Comboios

Diurno

15

Entardecer

3

Noturno

5

Nº Comboios: Número médio de passagens de comboios de passageiros e de mercadorias

O nível de potência sonora das fontes industriais simuladas e a respetiva altura,
encontram-se descritos no anexo XV ao presente documento.

•

Níveis sonoros por período de referência do ruido particular da futura
central de biomassa para os pontos RS1, RS2, RS3 e RS5, às alturas
acima do solo 1,5 e 4 m e Mapas de ruído que abranjam o RS1 e
respetivos níveis sonoros."

Os mapas de ruído referentes ao nível sonoro gerado pela nova central de biomassa,
encontram-se em anexo ao presente documento (anexo XVI):
•
•

Figura 1 – Ruído particular da central de biomassa – Lden
Figura 2 – Ruído particular da central de biomassa – Ln

O nível sonoro por período de referência previsto nos recetores sensíveis RS1, RS2,
RS3 e RS5, referente ao funcionamento da futura central de biomassa, encontra-se
descrito na tabela seguinte.
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Tabela 24 – Nível sonoro simulado resultante do funcionamento da futura central de biomassa.
Nível sonoro equivalente - Leq (dB(A))
Recetor Sensível

Altura (m)
Ld

Le

Ln

Lden

1,5

20,6

20,6

20,6

26,9

4

19,2

19,2

19,2

25,5

1,5

29,6

29,6

29,6

35,9

4

29,7

29,7

29,7

36,0

1,5

29,2

29,2

29,2

35,5

4

29,9

29,9

29,9

36,2

1,5

27,0

27,0

27,0

33,3

4

24,9

24,9

24,9

31,2

RS1

RS2

RS3

RS5

3.5. Sistemas Ecológicos
3.5.1. "Efetuar nova caraterização do ambiente afetado, definindo para tal
uma área de estudo que compreenda não somente o local de
implantação do projeto e as instalações industriais da Sonae
Mangualde, mas igualmente as zonas envolventes (área florestal,
área agrícola, linhas de água, etc.)."
O texto que se segue substitui o apresentado no Relatório Síntese, no Capítulo 6.7 Sistemas Ecológicos.
6.7.1. Metodologia
No contexto do presente descritor, e para efeitos desta caraterização, procedeu-se à
definição da área de estudo, que abrange parte da bacia hidrográfica da Ribeira de S.
Pedro, linha de água que se localiza no limite norte do complexo industrial da SONAE
Indústria (ver Anexo XVII).
Na área de estudo encontra-se o local de implantação onde será construída a central
termoelétrica a biomassa florestal (figura 11). A área envolvente corresponde às
instalações da SONAE INDÚSTRIA, que complementa a ecologia das espécies
presentes, e que indiretamente poderá vir a ser afetada pela presente intervenção.

56/ 72

Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Aditamento

Figura 11 – Localização da implantação da central de biomassa nas instalações da SONAE
Indústria

O trabalho de campo efetuado decorreu no mês de setembro de 2016.
Ao longo do presente capítulo far-se-á referência à presença de algumas espécies da
fauna de vertebrados e da flora que ocorrem no local de implantação e na área de
estudo ou que podem ocorrer potencialmente dadas as caraterísticas da área e os
habitats existentes. Essa referência não pretende de forma alguma ser exaustiva, mas
sim representar a comunidade existente mencionando-se as espécies mais frequentes
e aquelas que têm especial interesse conservacionista e/ou científico. As listagens
apresentam-se no Anexo XVIII.
A recolha e discussão da informação obtida é efetuada com o intuito de determinar o
valor conservacionista e a importância conservacionista da área.
6.7.1.1. Flora
Tendo como objetivo geral a obtenção de uma listagem florística representativa do
local de implantação e da área de estudo que identifique valores florísticos e habitats
importantes, o trabalho de campo desenrolou-se nas seguintes fases:
1. Reconhecimento da área de estudo;
2. Reconhecimento do local de implantação;
3. Identificação das diferentes formações vegetais;
Na área de estudo, de acordo com o anexo XVII, foram identificadas áreas florestais
constituídas por arvoredo denso e mato denso, com florestas de resinosas a alguns
bosques mistos localizados essencialmente nas cabeceiras das linhas de água; as
áreas agrícolas localizam-se próximo das zonas habitacionais e são dominadas pelas
vinhas e pomares.
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Dadas as caraterísticas do local de implantação da central de biomassa não se
procedeu à realização de transetos para identificação das espécies existentes, uma
vez que a área já se encontra bastante artificializada.
Na identificação das espécies da flora teve-se como objetivos específicos:
•
•
•

Identificar a ocorrência de espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas,
Ameaçadas ou em Perigo de Extinção);
Identificar a ocorrência de espécies constantes da Diretiva 92/43/CEE –
Diretiva Habitats;
Inferir acerca do valor e importância de cada formação vegetal demarcando
áreas de interesse conservacionista para a flora.
6.7.1.2. Fauna

No que diz respeito à fauna de vertebrados, o trabalho de campo consistiu no
reconhecimento da área de estudo, com recurso ao método da observação direta e ao
reconhecimento do local de implantação da central de biomassa através da adoção de
metodologias indiretas, como por exemplo a identificação de vestígios que indicassem
a presença de determinadas espécies (pegadas, excrementos, abrigos, ninhos, restos
alimentares, etc…), na área envolvente.
O levantamento das espécies da fauna teve como objetivos gerais:
•
•

•
•

Elaborar listagens específicas onde constasse informação acerca dos
estatutos de ameaça e estatutos de proteção legal dos vários taxa;
Identificar a ocorrência das espécies constantes do Anexo I da Diretiva
79/409/CEE – Diretiva Aves ou do Anexo II da Diretiva 92/43/CEE – Diretiva
Habitats, ambas transpostas para o quadro legal nacional pelo Decreto-Lei n.º
140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de
fevereiro;
Identificar a ocorrência, pela importância conservacionista que lhes é inerente,
de endemismos ibéricos;
Delimitar zonas de interesse conservacionista para a fauna.

As espécies inventariadas foram classificadas segundo o seu estatuto de ameaça de
acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006). As
categorias utilizadas, definidas no Anexo VI-A do Volume III, são as seguintes:
Criticamente em Perigo (CP), Em Perigo (EN), Vulnerável (VU), Quase Ameaçado
(NT), Pouco Preocupante (LC), Informação Insuficiente (DD) e Não Avaliado (NE).
Os nomes vulgares utilizados no decorrer do presente capítulo são os constantes do
Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Com base nesta mesma fonte é
analisado, sempre que tal se justifique, entre outros, a situação populacional e os
fatores de ameaça das espécies mais importantes que ocorrem na área.
6.7.2. Identificação e caracterização dos biótopos/habitats e das espécies
de fauna e da flora existentes, incluindo redes ecológicas.
A área destinada à construção da Central Termoelétrica a Biomassa Florestal, bem
como a sua área envolvente não se encontram incluídas em nenhuma Área Protegida,
não constituem um Sitio da Lista Nacional de Sítios Rede Natura 2000 nem dos
Biótopos CORINE, nem um IBA (Important Bird Areas) listada pela SPEA Bird Life
International. Segundo o PDM de Mangualde a área de estudo bem como a respetiva
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área circundante estão classificadas na planta de ordenamento como “Solo
Urbanizado – Espaço de atividades económicas”, pelo que obras previstas não
preveem a ocupação de solos classificados em área REN ou RAN.
6.7.2.1. Flora
A diversidade florística de uma determinada região é o resultado da interação dos
vários fatores bióticos e abióticos e é um bom indicador da ação antrópica aí existente,
sendo o estado de conservação de um habitat muito importante para a preservação de
espécies florísticas com estatuto de proteção.
Do que foi possível observar na área envolvente, o manto vegetal primitivo encontrase profundamente degradado, apenas restando algumas pequenas manchas de flora
primitiva, outrora composta por espécies caducifólias donde sobressaem os carvalhos
e outras folhosas, que ainda persiste de alguma forma, na área exterior às instalações
da SONAE INDÚSTRIA, como é possível constatar pela presença de um exemplar de
carvalho cerquinho (Quercus faginea).
Destaca-se a existência de uma linha de água, Ribeira de S. Pedro no limite norte da
unidade industrial, que se carateriza pela presença de uma galeria ribeirinha bem
constituída e relativamente bem conservada, onde predominam no os amieiros (Alnus
glutinosa), bétulas (Betula pendula), freixos (Fraxinus angustifólia), ulmeiros (Ulmus
minor), salgueiros (Salix sp.) e choupos (Populus sp) (ver figura seguinte).

Figura 12 – Ribeira de S. Pedro a norte do local de implantação da central de biomassa e
respetiva galeria ripícola em bom estado de conservação.

No local de implantação verifica-se que a diversidade florística é muito reduzida,
praticamente inexistente. Este aspeto está associado sobretudo à intensa
artificialização da área envolvente, que se encontra totalmente edificada e
impermeabilizada, com exceção de umas pequenas áreas verdes de enquadramento.
O levantamento de campo efetuado permitiu identificar as seguintes espécies na área
envolvente direta, uma vez que na área destinada à construção da Central
Termoelétrica a Biomassa Florestal não existe qualquer vegetação, tratando-se de
uma área completamente artificializada (ver figura seguinte).
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Figura 13 – Local de implantação da futura
Central Termoelétrica a Biomassa Florestal.

Figuras 14 e 15 – Aspeto geral da área envolvente. É possível verificar a ausência de áreas
verdes, existindo apenas vegetação espontânea

A área de estudo, conforme já foi referido destaca-se pela existência das áreas
florestais nas cabeceiras das linhas de água onde predominam os pinheiros (Pinus
pinaster) e eucaliptos (Eucalyptus globulus) e os matos densos com destaque para as
urzes (Calluna vulgaris, Erica ciliaris, entre outras) e silvas (Rubus ulmifolius).
Habitats Naturais da Diretiva 92/43/CEE
Na área de estudo não foram identificados habitats naturais constantes do Anexo I da
Diretiva Habitats.
Espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de
Extinção) e/ou constantes da Diretiva Habitats
Atualmente, devido à velocidade de regressão de organismos, torna-se necessário a
preservação do património vegetal, nomeadamente de espécies que se encontram
confinadas a pequenas áreas e/ou que pelo seu baixo contingente ou pelo aumento
dos fatores de ameaça recebem um estatuto de proteção.
No entanto, na área de estudo não foram identificadas espécies com estatuto de
conservação desfavorável e/ou com estatuto de conservação prioritário ao abrigo da
Diretiva Habitats.
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6.7.2.2. Fauna
De um modo geral as espécies referenciadas para a área de estudo, as quais em boa
parte são comuns em toda a Europa Ocidental, evidenciam a profunda
antropogenização do meio e a genérica degradação das comunidades. Esta situação é
o reflexo da intensa atividade antropogénica aí desenvolvida nomeadamente pela
presença da atividade industrial.
Uma vez que estamos perante uma área bastante artificializada, a avifauna
identificada compreende espécies adaptadas à presença humana e perturbação
inerente. Apresentam uma distribuição generalizada por todo o território nacional
sendo bastante comuns. Como potencialmente ocorrentes destacam-se algumas
rapinas noturnas, designadamente o mocho-galego (Athene noctua) e, possivelmente,
a coruja-do-mato (Strix aluco) e a coruja-das-torres (Tyto alba), além de várias outras
espécies de passeriformes não confirmadas.
No trabalho de campo realizado, não se confirmou a presença de nenhuma espécie
mamofauna; no entanto, dadas as caraterísticas da área e os habitats existentes,
como por exemplo os campos agrícolas adjacentes ao complexo industrial, que
propiciam alimento e refúgio a alguns exemplares, podemos considerar a ocorrência
potencial dos seguintes exemplares: rato-doméstico (Mus-musculus), ratazana (Rattus
norvegicus); ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus) e a toupeira (Talpa occidentalis).
Estas espécies não apresentam qualquer estatuto de conservação.
Relativamente aos répteis (herpetofauna), a área de estudo encontra-se totalmente
artificializada; no entanto, a proximidade a áreas agrícolas e florestais, apresenta
potencial para a ocorrência de espécies mais adaptadas a estes meios como a
lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica), a lagartixa-de-bocage (Podarcis bocagei) e o
sardão (Lacerta lepida), estas espécies não se encontram em risco de extinção.
Tendo em consideração as caraterísticas de habitat da área de estudo, bem como a
representatividade desta em termos regionais, quer em qualidade quer em área, bem
como tendo em conta as espécies de maior importância conservacionista que aí
ocorrem, não se considera que esta área seja de grande importância para a
conservação das populações destas espécies, na medida em que o tipo de habitat
aqui presente é muito frequente na região.
3.5.2. "Assinalar na apresentação dos resultados decorrentes dos
trabalhos de campo e dos levantamentos bibliográficos a efetuar, as
espécies (florísticas e faunísticas) que foram efetivamente
identificadas nos levantamentos de campo."
Os resultados decorrentes dos trabalhos de campo e dos levantamentos bibliográficos
efetuados, encontram-se apresentados na caraterização do ambiente afetado, no
ponto anterior 3.5.1.
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3.6. Ordenamento do Território e Ocupação do Solo
3.6.1. "Esclarecer se os equipamentos do projeto serão implementados
em áreas atualmente impermeabilizados ou se haverá novas
impermeabilizações."
A área de intervenção em apreço enquadra-se na classe de ordenamento – Áreas
Industriais. A central termoelétrica a construir será inserida em zona já edificada onde
atualmente se encontra instalada a unidade industrial SONAE INDÚSTRIA, que se
manterá. A área nova a impermeabilizar corresponderá a cerca de 1350 m2, tal como
referido no ponto 3.2.1.
Salvaguarda-se, no entanto, que a central termoelétrica a construir será inserida, na
íntegra, em zona classificada como industrial, respeitando os índices previstos em
PDM como se pode verificar nas imagens abaixo apresentadas.

Figura 16 - Local da futura implantação da caldeira da central "Biomassa Mangualde".

3.6.2. "Foram apresentados extratos da Planta de Ordenamento e da
Planta de Outras Condicionantes do PDM de Mangualde: Enquadrar
o projeto nas restantes plantas que compõem o referido Plano,
identificadas no nº1 do artigo 3º do respetivo Regulamento."
Apresenta-se de seguida, o enquadramento do projeto sobre as restantes plantas do
PDM de Mangualde:
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•

Planta de Ordenamento

Figura 17 – Ordenamento – Planta de Zonamento acústico.
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•

Planta de Condicionantes

Figura 18 – Carta de Condicionantes – Reserva Agrícola Nacional.

Figura 19 – Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional.
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Figura 20 – Carta de Condicionantes – Áreas florestais percorridas por incêndios.

Figura 21 – Carta de Condicionantes – Risco de Incêndios.
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3.6.3. Constando transcrição dos artigos 82º e 83º do regulamento do
PDM de Mangualde, relativos aos Espaços de Atividades
Económicas, deverá ser efetuada a respetiva análise da
compatibilidade do projeto com os referidos artigos."
Tendo em conta os artigos 82º e 83 do regulamento do PDM de Mangualde, referentes
à Identificação, Caracterização, Usos e Regime de edificabilidade da classe dos
Espaços de Atividades Económicas, pode-se afirmar que a pretensão em análise,
Projeto Biomassa Mangualde, a implantar dentro do limite da propriedade da SONAE
INDÚSTRIA, em nada compromete a compatibilidade com os referidos artigos.
3.7. Património Cultural
3.7.1. Apresentar informação detalhada e atualizada sobre o Sítio Cova
da Cumieira/ Cova dos Moiros (CNS 5101) que se localiza na
envolvente próxima da área de estudo e sobre o sítio Cerca (CNS
3783), igualmente localizado próximo da instalação existente e não
referenciado no EIA..."
Na envolvente à Área de Estudo encontram-se dois sítios arqueológicos referenciados
na Base de Dados da Direção de Gestão do Património Cultural (DGPC):
•

Sitio Cova da Cumieira/ Cova dos Moiros (CNS 5101) [Coordenadas:
40.582269/ -7.799185) que se localiza a cerca de 89 m para Oeste da área de
estudo, numa propriedade privada. Trata-se de uma Necrópole, de cronologia
da Alta Idade Média e que se caracteriza pela existência de 4 sepulturas
escavadas na rocha, de forma antropomórfica, implantadas numa zona de
planalto sobre o rio Videira, a 440 m de altitude. A sepultura 1 mede 1,78 m de
comprimento, 57 cm de largura máxima, é simétrica e apresenta um
afunilamento na zona dos pés (cujos os ângulos são arredondados). A
sepultura 2 mede 1,78 m de comprimento, 50 cm de largura máxima, é
simétrica e possui todos os ângulos arredondados. A sepultura 3 mede 1,76 m
de comprimento, 48 cm de largura máxima, é de tipo banheira, simétrica. As
sepulturas 1 e 2 estão orientadas a O/E e a 3 a NO/SE. António Tavares refere
que duas das quatro sepulturas foram alvo de destruição, não restando
vestígios8.

•

Sítio Cerca (CNS 3783), [Coordenadas: 40.581266/ -7.794681] que se localiza
a cerca de 10 m para sul da área de estudo, no sentido da passagem superior
do caminho de ferro. Em 1894, o historiador L. de Vasconcelos visitava a
povoação de Água-Levada registando a existência num terreno chamado “A
Cerca” vestígios de muros, inúmeros fragmentos de tegulae ou telhas de
rebordo, bem como fragmentos cerâmicos e de alfaia agrícola, parecendo
tratar-se de um povoado romano.
3.7.2. "Proceder à sua implantação cartográfica."

A implantação cartográfica dos sítios referidos no subcapítulo anterior, encontra-se na
figura seguinte.
8
TAVARES, António Luís Marques (2006) - Sepulturas Escavadas na Rocha. Preservação ou abandono? In Almadan.
Almada: Centro de Arqueologia de Almada, pp. 67.
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Figura 22 – Localização dos sítios Cova da Cumieira/ Cova dos Moiros (CNS 5101) e Cerca
(CNS 3783).

3.7.3. "Proceder , em função da sua caraterização, à avaliação de
impactes sobre eventual Património Arqueológico existente e
preconizar eventuais medidas de minimização que se possam
considerar adequadas."
O Sítio de Cumieira/ Cova dos Moiros encontra-se fora da área de intervenção da
indústria e nos terrenos de um particular. Desta forma, não se prevê a ocorrência de
impactes e por isso não serão preconizadas medidas de minimização.
O Sítio de Cerca, encontra-se fora da área da indústria, a sul da rede que existe a
vedar os espaços. Este povoado romano, referido no século XIX, poderá ter sido,
grande parte dele, destruído aquando dos trabalhos de desaterro efetuados para a
colocação da linha ferroviária que serve a indústria. Face ao exposto, também, não se
prevê a ocorrência de impactes.
Atendendo a que o projeto de execução encontra-se em desenvolvimento, após a sua
conclusão, deverá ser aferido se a solução final do projeto afetará ou não o património
identificado.

67/ 72

Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Aditamento

3.7.4. Esclarecer em concreto que movimentações de terras serão
realizadas já que no ponto referente ao Património Cultural se
assume que não se prevê revolvimento de solos e, por exemplo, na
pág. 25 do EIA se refere a existência de "Movimentações de terras,
essencialmente para a execução das fundações de edifícios e
estruturas, instalação de redes técnicas enterradas, execução de
arruamentos, etc". Não obstante o projeto se localizar no interior de
uma unidade industrial esta questão deve ser detalhada".
Prevê-se a realização de movimentação de terras, apenas, as necessárias à execução
de fundações superficiais e instalação de redes técnicas (abastecimento de água,
saneamento, etc.), que serão executados no pavimento existente, em betão, sendo a
profundidade de escavação inferior a 2 metros, valor este que será aferido no âmbito
do Projeto de Execução.
Neste sentido, tal como se pode perceber pela observação do corte Sul da linha
ferroviária que dá apoio à indústria, todo o espaço Sul da Área de Estudo foi
profundamente desaterrada para construção da indústria na década de 50, bem como
da linha ferroviária já referida, e pelo facto de toda a área se encontrar pavimentada,
não serão preconizadas medidas de minimização.
Apresenta-se no anexo XIX, parecer da Direção Regional da Cultura do Centro,
relativamente ao EIA apresentado.
3.8. Socioeconomia
3.8.1. " Nas páginas 38 e 125 e noutras, refere-se a inclusão da área do
projeto na sub-região NUTS III Dão-Lafões. Ora, face ao
reordenamento das NUTS III, a área em causa pertence agora
totalmente à Região de Viseu Dão-Lafões. Este novo enquadramento
resulta da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro (que aprovou o estatuto
das entidades intermunicipais), na sequência da qual “o Estado
Português solicitou à Comissão Europeia um processo de revisão
extraordinária da NUTS, evocando uma reorganização substancial da
estrutura administrativa portuguesa. A nova organização das regiões
portuguesas para fins estatísticos foi instituída pelo Regulamento
(EU) nº 868/2014 da Comissão, de 8 de agosto de 2014, e
compreende alterações nas NUTS de nível III que passam a ter
limites territoriais no Continente coincidentes com os limites das
Entidades Intermunicipais (EIM) definidos na Lei nº75/2013. Esta
nova divisão regional (NUTS 2013) começou a ser aplicada pelo
Sistema Estatístico Nacional e Europeu a 1 de Janeiro de 2015” (cfr.
INE, NUTS 2013: As novas unidades territoriais para fins estatísticos,
maio de 2015). Porém, atendendo a que a maioria esmagadora das
estatísticas publicadas seguem a anterior delimitação, é admissível a
referência ao Dão-Lafões, desde que este enquadramento seja
explicitado."
Na elaboração da caraterização do ambiente afetado para a componente
socioeconomia enquadrou-se a área de projeto na sub-região NUTS III Dão-Lafões,
devido ao facto dos dados estatísticos que serviram de base para a caraterização
socioeconómica, foram apresentados segundo a divisão territorial e administrativa, que
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contempla a Região Centro, Sub-região Dão Lafões, concelho de Mangualde e a
freguesia de Espinho, de acordo com o disposto no Instituto Nacional de Estatística
(INE), mais especificamente nos dados censitários de 2001 e 2011.
No entanto, e de acordo com a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (que estabelece o
regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais,
estabelece o regime jurídico de transferência de competências do estado para as
autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do
associativismo autárquico), mais especificamente o artigo 139.° - Unidades
Administrativas, que refere que “As entidades intermunicipais previstas na presente lei
constituem unidades administrativas incluindo para os efeitos previstos no
Regulamento (CE) n.º1059/2003, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de
maio de 2003, relativo à instituição de uma nomenclatura comum às unidades
territoriais estatísticas (NUTS)”, por consulta do Anexo II que lhe está associado,
constata-se que o concelho de Mangualde pertence Comunidade Intermunicipal Viseu
Dão-Lafões (ver figura seguinte).

Figura 23 – Quadro retirado do Anexo II da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.

Face ao exposto, pretende-se com esta explanação retificar o Relatório Síntese do
presente EIA, ou seja, onde estiver referido "sub-região Dão-Lafões" deve ler-se
"Comunidade Intermunicipal Viseu Dão-Lafões", salvaguardando, no entanto, que as
referências estatísticas consideram sub-região Dão-Lafões (dados retirados do
Instituto Nacional de Estatística referentes aos Censos 2001 e 2011).
3.8.2. "Realizar uma avaliação de impactes para as fases de construção e
de exploração mais abrangente, abordando nomeadamente questões
relativas à qualidade de vida da população envolvente."
De forma a complementar a avaliação de impactes apresentada no Relatório Síntese
do presente EIA acrescentam-se os seguintes impactes, relacionados com a qualidade
de vida da população envolvente:
•

Fase de construção

Impacte SCEC.C.03
AFETAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ENVOLVENTE
Durante a fase de construção além dos impactes já identificados no Relatório Síntese,
irão ocorrer um conjunto de impactes negativos sobre o meio natural identificados
neste EIA, nomeadamente poluição atmosférica, emissão de ruído, aumento do
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tráfego rodoviário, etc., os quais resultarão na diminuição da qualidade de vida da
população afetada. A significância deste impacte sobre a população depende do
número de pessoas afetadas e da significância desses impactes sobre o meio natural,
a qual está diretamente dependente das medidas de minimização previstas.
Uma vez que a obra se realiza numa área de dimensão reduzida, no interior da
unidade industrial, afastada de zonas residenciais e onde está prevista a
implementação de diversas medidas de minimização, considera-se que o impacte
negativo sobre a qualidade de vida da população terá efeito a um nível local, é pouco
provável que a população próxima da intervenção seja afetada, uma vez que as
atividades construtivas se vão concentrar no interior da unidade industrial afastadas de
qualquer zona residencial, temporário, reversível e pouco significativo (Significância:
9).
•

Fase de Exploração

Impacte SCEC.E.02
AFETAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ENVOLVENTE
Em contra-ponto ao impacte positivo, identificado para esta fase do projeto, a
exploração da nova central termoelétrica resulta em impactes negativos sobre o meio
natural, identificados nos diversos fatores ambientais do EIA, que se refletem na
qualidade de vida da população mais próxima e na diminuição dos recursos naturais.
No entanto, face à localização, e uma vez que a Gestão Ambiental faz parte integrante
da gestão global da empresa, havendo um compromisso de cumprimento da
legislação nacional e comunitária aplicável e de melhoria contínua, considera-se que
este impacte é local, provável, permanente e reversibilidade nula, ou seja pouco
significativo (Significância: 15).
Impacte SCEC.E.03
AFETAÇÃO DAS POPULAÇÕES LOCAIS, DEVIDO A SITUAÇÕES DE
EMERGÊNCA
A construção da central termoelétrica a biomassa florestal representa ainda um foco
potencial de situações de emergência, tais como derrames de produtos perigosos para
o ambiente e saúde pública, explosões ou incêndios. De modo a minimizar este
potencial impacte negativo, embora a empresa não seja considerada de risco elevado
(não estando abrangida pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho, revogado pelo
Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, relativo à prevenção e controlo dos perigos
associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas), a empresa
implementará medidas de gestão da prevenção, bem como um Plano de Emergência
Interno para fazer face a eventuais acidentes que ocorram. Por este motivo, considerase que este impacte ambiental, a ocorrer, será local, temporário, reversível,
improvável; pelo que consequentemente trata-se de um impacte pouco significativo
(Significância: 9).

3.8.3. "Tendo por base a Carta de Ordenamento do PDM de Mangualde,
encontram-se previstas novas áreas de atividades económicas.
Desenvolver a avaliação de impactes cumulativos considerando esse
facto."
Após a consulta do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Mangualde, Secção
IV. Espaços e Atividades Económicas, Artigo 82º - Identificação, caraterização e usos,
constatou-se que “Os Espaços e Atividades Económicas têm particular incidência
territorial a Poente da cidade de Mangualde, apoiadas na EN234 desclassificada, na
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A25 e no traçado previsto do IC12 e incluem as áreas específicas de ocupação
industrial, de armazenagem e serviços existente…”, correspondendo à localização da
unidade industrial – SONAE INDÚSTRIA, onde será construída a central termoelétrica
a biomassa florestal (ver figura seguinte).
Mangualde

Biomassa Mangualde

Figura 24 – Extrato da Planta de Ordenamento – PDM Mangualde.

Pela análise da Figura 24, podemos constatar que no local onde se localiza a central
termoelétrica a biomassa florestal (Biomassa Mangualde), existem várias unidades
industriais, estando previstas novas áreas de atividades económicas.
É de destacar o espaço imediatamente a sul unidade de Biomassa Mangualde,
separado apenas pela linha de caminho de ferro da Beira Alta, com uma dimensão
bastante significativa que, dependendo da atividade económica a implementar irá
incrementar todos os impactes entretanto analisados na socio-economia, os positivos
e os negativos.
No regulamento do PDM, secção IV, artigo 82º, no ponto 5 salvaguarda-se que
“Nestes espaços não é permitido o uso habitacional, admitindo-se apenas uma
componente edificada de apoio a pessoal de vigilância ou segurança…”.
Como impactes cumulativos à construção da central termoelétrica a biomassa
florestal, mesmo que associada a um conjunto de atividades económicas previstas e
existentes, identifica-se a maior pressão humana sobre a área envolvente, a constante
circulação de pessoas e veículos resultantes das atividades previstas, que provocarão
um aumento do tráfego nas vias rodoviárias adjacentes, consequente aumento de
emissão de poeiras, gases de combustão e ruído, intensificando assim a perturbação
da qualidade de vida da população local.
Por outro lado, os impactes positivos identificados ao nível deste fator ambiental serão,
também, reforçados pelas atividades económicas existentes e previstas na envolvente
do projeto.
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4. REFORMULAÇÃO DO RESUMO NÃO TÉCNICO
O Resumo Não Técnico foi reformulado, tendo em consideração os elementos
adicionais solicitados, e é apresentado em documento separado.
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ANEXO I - OFÍCIO DA CA - PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS PARA EFEITOS DE CONFORMIDADE
DE EIA

ANEXO II - CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DA CHAMINÉ

Portaria nº263/2005 de 17 de Março
Height Hp

Q
DT
F
q
C
Cr
Cf

m3/h
ºK

Volumetric flow, at flue gases temperature and pressure, MCR load.
Temperature diferenci between chimney outlet and average temperature (minimum 50)
Correction factor: 340 for gases and 680 for particules
Maximum contaminant flow
Cr-Cf
0,15mg/m3 particles
0,14mg/m3 Nox
0,1mg/m3 SO2
Average ambient contamination. In case no data are available, use following data

kg/h
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

Hp calculation
Q
T chimney
T average
DT

249.642
190
13,7
176,3

m3/h
ºC
ºC
ºC

Nox

SO2

Particulas
680
20
11,638
2,91
0,15
0,05
0,1

F
Emision limits
Emision limits
q
Cr
Cf
C

340
250
190,6
47,58
0,14
0,04
0,1

340
200
152,192
37,99
0,1
0,03
0,07

Hp

21,41

22,86

Filters MDF
141
21,15
39,5
0
1
1

Dryer 2
108,31
21,15
46,6
0
0
1

Dryer 1
93,675
21,15
37,85
0
1
1

Dryer 1
122,371
21,15
35,4
0
1
1

Boiler nº1
61,357
21,15
21
0
1
1

2

1

2

2

2

mg/Nm3
mg/m3
kg/h
mg/m3
mg/m3
mg/m3

6% de O2
1,4% de O2

7,48 m

Chimney interference

Distance
Height hi
Height hj
Condition nº1
Condition nº2
Condition nº3
Total

Boiler nº2 descascador
20,5
68,62 m
21,15
21,15 m
22
13 m
1
0
1
1
1
1
3

2

1 Yes
1 Yes
1 Yes

0 No
0 No
0 No

3 Yes

<3 No

Height Hc

h0
D

h0
D
Hc

m
m
Filters MDF
39,5
141
41,07

Heght from chimney florr to top of the obstacle.
Distance fron chimney outside to the nearest point of the obstacle.
Dryer 2
46,6
108,31
48,67

Dryer 1
37,85
93,675
39,86

Dryer 1
35,4
122,371
37,02

Boiler nº1
21
61,357
22,83

Boiler height
H
H

Filnal minimum height

38 m
Height of boiler highest point
3 m over this value
41 m

48,67 m
50 m

for preliminary information

Boiler nº2 descascador Biomass cyclone
22
13
35 m
20,5
68,62
14 m
24,63
13,89
37,84 m

ANEXO III - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DOS OBSTÁCULOS

ANEXO IV - LICENÇA AMBIENTAL DA SONAE INDÚSTRIA

ANEXO V - CARATERIZAÇÃO DAS LAMAS DA ETAR

ANEXO VI - AVALIAÇÃO DAS MTD'S

Análise BREF a BREF
1. Avaliação da instalação face ao Reference Document on Large Combustion Plants – BREF LCP
As respostas são dadas de acordo com a melhor interpretação do BREF e o preenchimento das colunas da tabela foi realizado de acordo com a forma
possível ao tipo de BREF e questões consideradas.
1

2
MTD

3

4

5

Está
implementada

Descrição do
modo de
implementação

VEA/VCA

6
Proposta de
valor a atingir
dentro da gama
de VEA/VCA

7
Descrição da
técnica
alternativa
implementada

8
Motivo da não
aplicabilidade

BREF()
n.º atribuído de
acordo com o
BREF ou
documento de
conclusões MTD

Descrição de
acordo com o
BREF

S/N/n.a

Se preencheu “S”
na coluna 3.
Incluir descrição
sobre o sistema
de gestão que
assegurará o
bom desempenho
da técnica.

Se preencheu “N”
na coluna 3.
Indicar a gama
de VEA e/ou VCA
associados ao
uso da MTD, se
existentes.

Deverá ser
indicado(s)
valore(s) dentro
da gama de VCA
e/ou VEA que irá
ser atingido,
caso exista VCA
e/ou VEA.

Se se trata de
uma instalação
existente terá de
apresentar em
anexo
documentos de
adjudicação dos
equipamentos e
trabalhos
necessários para
a implementação
da MTD ou de
técnica
alternativa e sua
respectiva
calendarização.

Se preencheu
“n.a.” na coluna
3.
Descrição dos
motivos técnicos
que levam a que
a MTD não seja
aplicável ao
processo
produtivo da
instalação.

1

Incluir na coluna
3 a descrição
sobre o sistema
de gestão que
assegurará o
bom
desempenho da
técnica.

Legenda:
S

Sim

N

Não

NA

Não aplicável

2

3

BREF Large Combustion Plants
n.º atribuído de
acordo com o
BREF ou
documento de
conclusões
MTD

Capítulo 10
Ponto 10.1.1 –
General BAT
BAT.1

Ponto 10.1.2 –
Monotoring
BAT.3

Ponto 10.1.2 –
Monitoring
BAT.3bis

Descrição de MTD de
acordo com o BREF

BAT 1. In order to improve
the overall environmental
performance, BAT is to
implement and adhere to an
environmental management
system (EMS)

Energy efficiencyin
accordance with EN
standards. If EN standards
are not available, BAT is to
use ISO

BAT is to monitor key process
parameters relevant for
emissions to air and water

S/N/
n.a

S

S

S

Se preencheu “S” na
coluna 3.
Descrição do modo de
implementação

A SIAF já tem implementado
um sistema de gestão
ambiental (SGA) o qual será
adaptado para a nova
unidade.

BAT consiste em determinar a
eficiência energética
realizando testes de
desempenho de acordo com
as normas EN. Se as normas
EN não estiverem disponíveis,
a MTD é utilizar normas ISO,
nacionais ou outras normas
internacionais que assegurem
o fornecimento de dados de
qualidade científica
equivalente.
Os parâmetros
pH,temperatura, oxigénio e
humidade serão
monitorizados continuamente.
A medição de gases de
combustão será realizada.
Não se prevê nenhuma água

VEA/
VCA

Proposta
de valor
a atingir
dentro da
gama de
VEA/VCA

Se preencheu “N”
na coluna 3.

Se
preencheu
“n.a.” na
coluna 3.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

4

residual proveniente do
tratamento de gases de
combustão.

Ponto 10.1.2 –
Monitoring
BAT.3 ter

Ponto 10.1.2 –
Monitoring
BAT.3 quarter

BAT is to monitor emissions to
air with at least the frequency
given below and in
accordance with EN
standards. If EN standards
are not available, BAT is to
use ISO, national or other
international standards that
ensure the provision of data
of an equivalent scientific
quality

BAT is to monitor emissions to
water from flue-gas treatment
with at least the frequency in
accordance with EN standards

Ponto 10.1.3 –
General
environmental
and
combustion
performance
BAT 4.c

Advanced control system
(secção 10.8)

Ponto 10.1.3 –
General
environmental
and
combustion
performance
BAT.4.e

Maintenance of the
combustion system

S

NA

S

S

Os parâmetros O2, NOx, CO,
SO2, HCl e poeiras serão
monitorizados continuamente
e medições periódicas serão
realizadas para outros valores
indicados nas MTD

NA

Será utilizado um sistema de
monitorização e um sistema
de controlo automático para
controlar e optimizar a
combustão na caldeira, pelo
que as emissões serão
optimizadas em consequência

Será planeada e
implementada uma
manutenção regular de
acordo com as
recomendações do fornecedor

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Não está
prevista
emissão de
água residual
no tratamento
de gases de
combustão

NA

NA

5

Ponto 10.1.3 –
General
environmental
and
combustion
performance
BAT.4 bis.

Ponto 10.1.3 –
General
environmental
and
combustion
performance
BAT .4 Ter

Ponto 10.1.3 –
General
environmental
and
combustion
performance
BAT. 5

Ponto 10.1.3 –
General
environmental
and

In order to reduce emissions
of ammonia to air from the
use of selective catalytic
reduction (SCR) and/or
selective non-catalytic
reduction (SNCR) for the
abatement of NOX emissions,
BAT is to optimise the design
and/or operation of SCR
and/or SNCR (e.g. optimised
reagent to NOX ratio,
homogeneous reagent
distribution and optimum size
of the reagent drops).
In order to prevent or reduce
emissions to air during normal
operating conditions, BAT is
to ensure, by appropriate
design, operation and
maintenance, that the
emission abatement systems
are used at optimal capacity
and availability
In order to prevent or reduce
emissions to air during normal
operating conditions, BAT is
to ensure, by appropriate
design, operation and
maintenance, that the
emission abatement systems
are used at optimal capacity
and availability
In order to reduce emissions
to air and/or to water during
other than normal operating
conditions (OTNOC), BAT is to

N

S

S

N

NA

Uma boa operação e um
plano de manutenção
adequado serão seguidos
para o sistema SCR e sistema
SNCR (se aplicável)

A análise inicial da biomassa
será feita para projetar a
caldeira de acordo com a
biomassa queimada.
A análise periódica da
biomassa será realizada para
controlar a qualidade da
biomassa

NA

NA

NA

A tecnologia da
caldeira será capaz de
reduzir as emissões
de NOx sem SCR ou
SNCR.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

OTNOC será
negligenciável, uma
vez que a instalação
funcionará em

NA

NA

6

combustion
performance
BAT.6

Ponto 10.1.3 –
General
environmental
and
combustion
performance

set up and implement a
management plan as part of
the environmental
management system (see
BAT 1)

condições normais de
exploração de forma
contínua.A instalação
é projetada para
operar a uma carga
nominal de 8.000
horas / ano. Assim,
nenhum protocolo
específico e
monitorização serão
implementados

BAT.7b

A tecnologia da caldeira
optimizaa combustão para o
mix de combustíveis e
condições térmicas de
consumo requeridas pelo
processo.

Ponto 10.1.3 –
General
environmental
and
combustion
performance
BAT.7c

Para reduzir o consumo de
água, uma tecnologia ACC
seráimplementada. Um ITD
de 18ºC ou melhor será
escolhido para carga nominal
e temperatura de projecto.

NA

NA

NA

NA

A instalação fornecerá a
energia térmica requerida
pelo processo sob diversas
formas: vapor, gases quentes
e termofluido.

NA

NA

NA

NA

Ponto 10.1.3 –
General
environmental
and
combustion

Optimisation of the working
medium conditions

Optimisation of the steam
cycle

Heat recovery by
cogeneration (CHP)

S

S

S

NA

NA

NA

NA

7

performance
BAT 7d

Ponto 10.1.3 –
General
environmental
and
combustion
performance
BAT .7e
Ponto 10.1.3 –
General
environmental
and
combustion
performance

Feed-water preheating using
recovered heat

Preheating of combustion air

S

S

BAT.7f

Ponto 10.1.3 –
General
environmental
and
combustionperf
ormance
BAT .7i
Ponto 10.1.3 –
General
environmental
and
combustion

Wet stack

Advanced materials

N

S

Condensados serão préaquecidos por um permutador
alimentado a partir da
segunda extracção da turbina
a vapor.

NA

NA

NA

NA

O ar de combustão será préaquecido por um permutador
alimentado a partir da
segunda extracção da turbina
a vapor.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

O material do equipamento
da caldeira será selecionado
de acordo com a alta pressão
ea temperatura do vapor

Não se usa
Dessulfurização de
Gás, portanto não é
necessário.

NA

NA

NA

8

performance
BAT .7o
Ponto 10.1.3 –
General
environmental
and
combustion
performance
BAT.7p
Ponto 10.1.3 –
General
environmental
and
combustion
performance
BAT.7q

Ponto 10.1.3 –
General
environmental
and
combustion
performance
BAT 7r

Ponto 10.2.2.2
–
Energy
Eficiency
BAT-AELs)

produzido e de acordo com a
alta temperatura da
combustão

Minimisation of heat losses

Minimisation of energy
consumption

Flue-gas condenser

BAT-associated energy
efficiency levels (BAT-AEELs)
for the combustion of solid
biomass and/or peat

S

S

N

N

Para reduzir o fluxo de cinzas
e assim as perdas de energia,
está prevista uma combustão
otimizada. Para reduzir as
perdas de calor por radiação,
a caldeira será isolada

As bombas de alimentação
serão equipadas com
tecnologia AFD.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

O condensador de gás
de combustão não é
necessário porque a
energia dos gases de
combustão, incluindo
a energia de
condensação, é
utilizada pelos
secadores de fábrica
que recebem os gases
de combustão
O projeto CHP é feito
para otimizar a
utilização total do
conteúdo energético
do combustível. A
eficiência energética
global será
optimizada para as

NA

NA

9

necessidades térmicas
da fábrica.
Ponto 10.2.2.3
–
Emissions NOX,
N2O and CO
emissions to
air
BAT 26.a

Combustion optimisation

Ponto 10.2.2.3
–
Emissions NOX,
N2O and CO
emissions to
air
BAT 26.b

Low-NOX burners (LNB)

Ponto 10.2.2.3
–
Emissions NOX,
N2O and CO
emissions to
air
BAT 26.c

Air staging

Ponto 10.2.2.3
–
Emissions NOX,
N2O and CO
emissions to
air
BAT 26.d

Fuel staging

Ponto 10.2.2.3
–

Flue-gas recirculation

S

N

S

S

S

A caldeira será projetada para
controlar e otimizar a
combustão. Um sistema de
controlo ajustará a
combustão, temperatura e
tempo de residência da
biomassa na caldeira

NA

A caldeira será equipada com
combustão de ar primária e
combustão secundária para
melhorar a combustão

A caldeira será equipada com
um queimador de partículas
leves, independente do
restante da biomassa

A recirculação dos gases de

NA

NA

NA

NA

Nenhum LNB
será incluído
considerando
que será
usada a
tecnologia de
grelha.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

10

Emissions NOX,
N2O and CO
emissions to
air
BAT 26.e

Ponto 10.2.2.3
–
Emissions NOX,
N2O and CO
emissions to
air
BAT 26.f
Ponto 10.2.2.3
–
Emissions NOX,
N2O and CO
emissions to
air
BAT 26.g

Ponto 10.2.2.3
–
Emissions NOX,
N2O and CO
emissions to
air
BAT-AELs) NOX

combustão será incluída para
reduzir a produção de NOx

Selective catalytic reduction
(SCR)

Selective non-catalytic
reduction (SNCR)

NA

N

NA

NA

NA

NA

NA

NA

BAT-associated emission
levels (BAT-AELs) for NOX
emissions to air from the
combustion of solid biomass

N

NA

NA

NA

As an indication, the yearly
average CO emission levels
for: existing combustion
plants of 50–100 MWth
operated ≥ 500 h/yr, or new

N

NA

NA

NA

NA

Não se
justifica para
este tamanho
de caldeira

Não se justifica
porque é possível
cumprir os limites de
emissão de NOx com
a tecnologia de
combustão da
caldeira.

NA

De acordo com a
Directiva 2010/75 /
UE, devido ao
tamanho da caldeira
<100MWt, garante-se
que as emissões
serão inferiores a
250mg / Nm3 de
NOx.
A caldeira será
projetada para
otimizar a combustão
e assim reduzir a

NA

NA
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Ponto 10.2.2.4
–
Emissions SOX,
HCl and HF
emissions to
air
BAT28a.

combustion plants of 50–100
MWth, will generally be < 30–
250 mg/Nm3

emissão de CO.

BAT is to use one or a
combination of the techniques
Fuel choice

A instalação queimará
principalmente
biomassa florestal.

N

NA

NA

NA

Ponto 10.2.2.4
–
Emissions SOX,
HCl and HF
emissions to
air

BAT is to use one or a
combination of the techniques
Flue-gas condenser

N

NA

NA

NA

BAT28b.

Ponto 10.2.2.4
–
Emissions SOX,
HCl and HF
emissions to
air
BAT28c.

Ponto 10.2.2.4
–
Emissions SOX,
HCl and HF
emissions to

BAT is to use one or a
combination of the techniques
Wet flue-gas desulphurisation
(wet FGD)

BAT is to use one or a
combination of the techniques
Boiler sorbent injection (infurnace or in-bed)

N

NA

NA

NA

N

NA

NA

NA

O condensador de gás
de combustão não é
utilizado porque a
energia dos gases de
combustão, incluindo
a energia de
condensação, é
utilizada pelos
secadores da fábrica.

Tendo em conta o
teor de enxofre da
biomassa, não é
necessárionenhum
FDG para satisfazer
os 200 mg / Nm3 a
6% de O2 de acordo
com a Directiva
2010/75 / UE.
Considerando o teor
de enxofre da
biomassa, não é
necessária uma

NA

NA

NA

NA
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air
BAT28d.

Ponto 10.2.2.4
–
Emissions SOX,
HCl and HF
emissions to
air
BAT28e.

Ponto 10.2.2.4
–
Emissions SOX,
HCl and HF
emissions to
air
BAT28f.

injecção de
adsorvente para
satisfazer os 200 mg
/ Nm3 a 6% de O2 de
acordo com a
Directiva 2010/75 /
UE.

BAT is to use one or a
combination of the techniques
Duct sorbent injection (DSI)

BAT is to use one or a
combination of the techniques
Spray dry absorber (SDA)

Ponto 10.2.2.4
–
Emissions SOX,
HCl and HF
emissions to
air
BAT28g.

BAT is to use one or a
combination of the techniques
Wet scrubbing

Ponto 10.2.2.4

BAT is to use one or a

N

NA

NA

NA

N

NA

NA

NA

N

NA

NA

NA

N

NA

NA

NA

Tendo em conta o
teor de enxofre da
biomassa, não é
necessárianenhuma
DSI para satisfazer os
200 mg / Nm3 a 6%
de O2 de acordo com
a Directiva 2010/75 /
UE.
Tendo em conta o
teor de enxofre da
biomassa, não é
necessárioSDA para
cumprir os 200mg /
Nm3 a 6% de O2 de
acordo com a
Directiva 2010/75 /
UE.
Tendo em conta o
teor de enxofre da
biomassa, não é
necessárioSDA para
cumprir os 200mg /
Nm3 a 6% de O2 de
acordo com a
Directiva 2010/75 /
UE.

NA

NA

NA

NA
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–
Emissions SOX,
HCl and HF
emissions to
air
BAT28h.

Ponto 10.2.2.4
–
SO2 emissions
to air
BAT-AELs)

Ponto 10.2.2.4
–
HCl emissions
to air
BAT-AELs)

combination of the techniques
Circulating fluidised bed (CFB)
dry scrubber

BAT-AELs for SO2 (mg/Nm3 )

BAT-AELs for HCl (mg/Nm3 )

Tendo em conta o
teor de enxofre da
biomassa, não é
necessária uma
depuração a seco
para satisfazer os 200
mg / Nm3 a 6% de
O2 de acordo com a
Directiva 2010/75 /
UE.

N

NA

NA

NA

De acordo com a
Directiva 2010/75 /
UE, devido ao
tamanho da caldeira
<100MWt, garante-se
que as emissões
serão inferiores a
200mg / Nm3 de
SO2.

N

NA

NA

NA

O limite de emissão
será cumprido, uma
vez que a biomassa
utilizada não
proporcionará a
formação de HCl.

N

NA

NA

NA

A instalação queimará
principalmente
biomassa florestal.

NA

NA

NA

Ponto 10.2.2.5
–
Dust and
particulatebound
metalemissions
to air

BAT is to use one or a
combination of the techniques
Fuel choice
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BAT.29
Ponto 10.2.2.5
–
Dust and
particulatebound metal
emissions to
air
BAT.29
Ponto 10.2.2.5
–
Dust and
particulatebound metal
emissions to
air
BAT.29
Ponto 10.2.2.5
–
Dust and
particulatebound metal
emissions to
air
BAT.29
Ponto 10.2.2.5
–
Dust and
particulatebound metal
emissions to
air
BAT29
Ponto 10.2.2.5
–
Dust
andparticulate-

BAT is to use one or a
combination of the techniques
Bag filter

Electrostatic precipitator
(ESP)

Dry or semi-dry system

Wet flue-gas desulphurisation
(FGD)

S

NA

NA

Será instalado um filtro de
mangas. É considerado como
o melhor sistema de remoção
de partículas.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

N

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Não é
necessário,
uma vez que
terá um filtro
de mangas.

Não é
necessário,
uma vez que
terá um filtro
de mangas.

Não é
necessário,
uma vez que
terá um filtro
de mangas.

BAT-AELs for dust (mg/Nm3 )
De acordo com a
Directiva 2010/75 /
UE, devido ao

NA
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bound metal
emissions to
air
BAT-AELs

Ponto 10.2.2.5
–
Mercury
emissions to
air
BAT 30a

Ponto 10.2.2.5
–
Mercury
emissions to
air
BAT 30b

Ponto 10.2.2.5
–
Mercury
emissions to
air
BAT 30c

tamanho da caldeira
<100MWt, garante-se
que as emissões
serão inferiores a
20mg / Nm3 de PTS.

BAT is to use one or a
combination of the techniques
Fuel choice

Carbon sorbent (e.g.
activated carbon or
halogenated activated carbon)
injection in the fluegas

Use of halogenated additives
in the fuel or injected in the
furnace

NA
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

A biomassa
utilizada como
combustível
não é
contaminada
pelo mercúrio,
pelo que não
está prevista
qualquer
emissão de
mercúrio.
A biomassa
utilizada como
combustível
não é
contaminada
pelo mercúrio,
pelo que não
está prevista
qualquer
emissão de
mercúrio.
A biomassa
utilizada como
combustível
não é
contaminada
pelo mercúrio,
pelo que não
está prevista
qualquer
emissão de
mercúrio.
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Ponto 10.2.2.5
–
Mercury
emissions to
air
BAT.30d

Ponto 10.2.2.5
–
Mercury
emissions to
air
BAT.30e

Ponto 10.2.2.5
–
Mercury
emissions to
air
BAT.30f

Ponto 10.2.2.5
–

Bag filter

Electrostatic precipitator
(ESP)

Dry or semi-dry system

Wet flue-gas desulphurisation
(FGD)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

A biomassa
utilizada como
combustível
não é
contaminada
pelo mercúrio,
pelo que não
está prevista
qualquer
emissão de
mercúrio.
A biomassa
utilizada como
combustível
não é
contaminada
pelo mercúrio,
pelo que não
está prevista
qualquer
emissão de
mercúrio.
A biomassa
utilizada como
combustível
não é
contaminada
pelo mercúrio,
pelo que não
está prevista
qualquer
emissão de
mercúrio.
A biomassa
utilizada como
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Mercury
emissions to
air
BAT.30g

Ponto 10.2.2.5
–
Mercury
emissions to
air
BAT-AELs

combustível
não é
contaminada
pelo mercúrio,
pelo que não
está prevista
qualquer
emissão de
mercúrio.

BAT-AELs for Hg

S

A biomassa utilizada como
combustível não é
contaminada pelo mercúrio,
pelo que não está prevista
qualquer emissão de
mercúrio.

NA

NA

NA

NA
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2. Avaliação da instalação face ao Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency;

1

2

MTD

3

4

Está
implementada

Descrição do
modo de
implementação

5

6

7

8

VEA/VCA

Proposta de
valor a atingir
dentro da gama
de VEA/VCA

Descrição da
técnica
alternativa
implementada

Motivo da não
aplicabilidade

Se preencheu
“N” na coluna 3.

Se preencheu
“n.a.” na coluna
3.

BREF()
n.º atribuído de
acordo com o
BREF ou
documento de
conclusões MTD

Descrição de
acordo com o
BREF

S/N/n.a

Se preencheu
“S” na coluna 3.

Incluir descrição
sobre o sistema
de gestão que
assegurará o
bom
desempenho da
técnica.

Indicar a gama
de VEA e/ou
VCA associados
ao uso da MTD,
se existentes.

Deverá ser
indicado(s)
valore(s) dentro
da gama de
VCA e/ou VEA
que irá ser
atingido, caso
exista VCA e/ou
VEA.

Se se trata de
uma instalação
existente terá
de apresentar
em anexo
documentos de
adjudicação dos
equipamentos e
trabalhos
necessários para
a
implementação
da MTD ou de
técnica

Descrição dos
motivos técnicos
que levam a que
a MTD não seja
aplicável ao
processo
produtivo da
instalação.
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alternativa e sua
respectiva
calendarização.
Incluir na coluna
3 a descrição
sobre o sistema
de gestão que
assegurará o
bom
desempenho da
técnica.

BREF Energy Efficiency
n.º atribuído
de acordo com
o BREF ou
documento de
conclusões
MTD
4.2 Best
available
techniques for
achieving
energy
efficiency at
an installation
level
4.2.1 Energy

VEA/VCA

Proposta
de valor
a atingir
dentro
da gama
de
VEA/VCA

Se preencheu “N”
na coluna 3.

Se preencheu
“n.a.” na
coluna 3.

NA

NA

NA

NA

Se preencheu “S”
na coluna 3.
Descrição de MTD de
acordo com o BREF

BAT is to implement and
adhere to an energy
efficiency management
system (ENEMS)

S/N/n.a

S

Descrição do
modo de
implementação
A instalação tem
implementado um
sistema integrado,
que inclui a gestão
de energia o qual
será adaptado para
a nova instalação.
Certificação
energética, de
acordo com a NP EN
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efficiency
management
4.2.2 Planning
and
establishing
objectives and
targets
4.2.2.1
Continuous
environmental
improvement
4.2.2.2
Identification
of energy
efficiency
aspects of an
installation
and
opportunities
for energy
savings

ISO 5001:2011

BAT is to continuously
minimise the environmental
impact of an installation by
planning actions and
investments on an integrated
basis and for the short,
medium and long term,
considering the cost-benefits
and cross-media effects.

BAT is to identify the aspects
of an installation that
influence energy efficiency
by carrying out an audit. It is
important that an audit is
coherent with a systems
approach (see BAT 7).

S

A instalação tem
implementado um
sistema integrado,
que inclui a gestão
de energia.
Certificação
energética, de
acordo com a NP EN
ISO 5001:2011.

NA

NA

NA

NA

S

Auditorias internas
e externas
realizadas no
âmbito da
Certificação
Energética.

NA

NA

NA

NA

S

As Auditorias
Energéticas
seguirão as
melhores práticas e
MTDs.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

BAT 3

BAT 4

BAT 5

When carrying out an audit,
BAT is to ensure that the
audit identifies the following
aspects (see Section 2.11)
BAT is to use appropriate
tools or methodologies to

S

As Auditorias
Energéticas
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BAT 6

4.2.2.3 A
systems
approach to
energy
management
BAT 7

assist with identifying and
quantifying energy
optimisation

seguirão as
melhores práticas e
MTDs.

BAT is to identify
opportunities to optimise
energy recovery within the
installation, between
systems within the
installation (see BAT 7)
and/or with a third party (or
parties), such as those
described in Sections 3.2,
3.3 and 3.4.

A recuperação
térmica de energia
será optimizada no
projecto de
engenharia da
instalação, a qual
recuperará o
máximo de energia
térmica sob a forma
de vapor, fluido
térmico e gases
quentes para
abastecimento da
fábrica de MDF
associada. O ciclo
de água/vapor será
igualmente
optimizado para
minimização de
perdas térmicas na
instalação.

BAT is to optimise energy
efficiency by taking a
systems approach to energy
management in the
installation. Systems to be
considered for optimising as
a whole are

S

S

A instalação tem
implementado um
sistema integrado,
que inclui a gestão
de energia.
Certificação
energética, de
acordo com a NP EN

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
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ISO 5001:2011.
4.2.2.4
Establishing
and reviewing
energy
efficiency
objectives and
indicators

BAT is to establish energy
efficiency indicators by
carrying out all of the
following (..)

S

A instalação tem
implementado um
sistema integrado,
que inclui a gestão
de energia.
Certificação
energética, de
acordo com a NP EN
ISO 5001:2011.

S

Sempre que
estiverem
disponíveis dados
de benchmark de
sector, o Sistema
integrado de gestão
energética realizará
a comparação
sistemática e
regular dos
indicadores de
eficiência energética
relevantes.

BAT 8

4.2.2.5
Benchmarking
BAT 9

4.2.3 Energy
efficient
design (EED)
BAT 10

BAT is to carry out
systematic and regular
comparisons with sector,
national or regional
benchmarks, where validated
data are available.

BAT is to optimise energy
efficiency when planning a
new installation, unit or
system or a significant
upgrade (see Section 2.3) by
considering all of the
following (..)

S

A eficiência energia
será optimizada no
projecto de
engenharia da
instalação sendo
aplicadas as MTDs
existentes no
mercado e que

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
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conduzam à
optimização da
eficiência e
rendimento da
instalação.
4.2.4
Increased
process
integration
BAT 11

4.2.5
Maintaining
the impetus of
energy
efficiency
initiatives
BAT 12

BAT 12

BAT 12

BAT is to seek to optimise
the use of energy between
more than one process or
system (see Section 2.4),
within the installation or with
a third party.

S

O mesmo que em
BAT 6 e 10.

NA

NA

NA

NA

S

A instalação tem
implementado um
sistema integrado,
que inclui a gestão
de energia.
Certificação
energética, de
acordo com a NP EN
ISO 5001:2011.

NA

NA

NA

NA

S

Os fluxos
energéticos da
instalação serão
monitorizados com
MTD de contagem
existentes no
mercado.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

BAT is to maintain the
impetus of the energy
efficiency programme by
using a variety of techniques
a. implementing a specific
energy efficiency
management system (see
Section 2.1 and BAT 1)
b.accounting for energy us
age based o n r eal (
metered) values, w hich
places both the obligation
and credit for energy
efficiency on the user/bill
payer (see Sections 2.5,
2.10.3 and 2.15.2)
c. the creation of financial
profit centres for energy

NA

NA

NA

A instalação
tem como
actividade
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principal a
produção e
venda de
energia
eléctrica e
térmica, pelo
que o proveito
da eficiência
resulta da
contabilidade
da própria
unidade.

efficiency (see Section 2.5)

BAT 12

BAT 12

BAT 12

d. benchmarking (see
Section 2.16 and BAT 9)

e. a fresh look at existing
management systems, such
as using operational
excellence (see Section 2.5)

f. using c hange
management techniques (
also a feature of operational
excellence, see Section 2.5).

S

O mesmo que em
BAT 9.

NA

NA

NA

NA

S

A instalação tem
implementado um
sistema integrado,
que inclui a gestão
de energia.
Certificação
energética, de
acordo com a NP EN
ISO 5001:2011.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S

A instalação tem
implementado um
sistema integrado,
que inclui a gestão
de energia.
Certificação
energética, de
acordo com a NP EN
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ISO 5001:2011.

4.2.6
Maintaining
expertise
BAT 13

4.2.7 Effective
control of
processes
BAT 14

4.2.8
Maintenance
BAT 15

BAT is to maintain expertise
in energy efficiency and
energy-using systems by
using techniques

S

Auditorias internas
e externas
realizadas no
âmbito da
Certificação
Energética, as quais
promoverão a
manutenção na
instalação das MTDs
disponíveis no
mercado.

BAT is to ensure that the
effective control of processes
is implemented by
techniques such as (..)

S

O mesmo que em
BAT 12b.

S

Serão aplicadas as
MTDs no mercado
para a realização do
programa de
manutenção
preventiva e
correctiva que
promova a
optimização da
eficiência
operacional e
energética da
instalação

BAT is to carry out
maintenance at installations
to optimise energy efficiency
by applying all of the
following (…)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
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4.2.9
Monitoring
and
measurement
BAT 16

4.3 Best
available
techniques for
achieving
energy
efficiency in
energy-using
systems,
processes,
activities or
equipment

BAT is to establish and
maintain documented
procedures to monitor and
measure, on a regular basis,
the key characteristics of
operations and activities that
can have a significant impact
on energy efficiency. Some
suitable techniques are given
in Section 2.10.

S

A instalação tem
implementado um
sistema integrado,
que inclui a gestão
de energia.
Certificação
energética, de
acordo com a NP EN
ISO 5001:2011.

NA

NA

NA

NA

S

Ver MTDs a aplicar
descritas na BREF
das LCP.

NA

NA

NA

NA

S

Ver MTDs a aplicar
descritas na BREF
das LCP.

NA

NA

NA

NA

BAT is to optimise the
energy efficiency of
combustion by relevant
techniques such as:
-those specific to sectors
given in vertical BREFs
-those given in Table 4.1.

4.3.1
Combustion
BAT 17
4.3.2 Steam
systems
BAT 18

BAT for steam systems is to
optimise the energy
efficiency by using
techniques such as:
-those specific to sectors
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given in vertical BREFs
- those given in Table 4.2
BAT 18
Table 4.2

BAT 18
Table 4.2

BAT 18
Table 4.2

BAT 18
Table 4.2

BAT 18
Table 4.2

Energy efficient design and
installation of steam
distribution pipework

S

Ver MTDs a aplicar
descritas na BREF
das LCP.

NA

NA

NA

NA

Throttling devices and the
use of backpressure
turbines: utilise
backpressure turbines
instead of PRVs

S

Ver MTDs a aplicar
descritas na BREF
das LCP.

NA

NA

NA

NA

S

Ver BAT10 e 12b e
MTDs a aplicar
descritas na BREF
das LCP.

NA

NA

NA

NA

Improve operating
procedures and boiler
controls
Use sequential boiler controls
(apply only to sites with
more than one boiler)

NA

NA

NA

NA

NA

Apenas haverá
uma caldeira
na instalação.

Install flue-gas isolation
dampers (applicable only to
sites with more than one
boiler)

NA

NA

NA

NA

NA

Apenas haverá
uma caldeira
na instalação.

S

Ver BAT 10

NA

NA

NA

NA

Preheat feed-water by using:
BAT 18
Table 4.2

• waste heat, e.g. from a
process
• economisers using
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combustion air
• deaerated feed-water t o h
eat condensate
• condensing the steam used
f or stripping and heating the
feed water t o the deaerator
via a heat exchanger

BAT 18
Table 4.2

BAT 18
Table 4.2

Prevention and removal of
scale deposits on heat
transfer surfaces. (Clean
boiler heat transfer surfaces)

Minimise boiler blowdown by
improving water treatment.
Install automatic total
dissolved solids control

S

S

Será realizado o
controlo automático
da purga por
condutividade.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

É usada água
desmineralizada.

Add/restore boiler refractory

S

Será realizado nas
paragens anuais de
manutenção, como
parte do programa
de manutenção
preventiva e
correctiva.

Optimise deaerator vent rate

S

Ver BAT 10.

BAT 18
Table 4.2

BAT 18

Na caldeira será
realizado o
tratamento químico
da água/vapor e
utilizada água
desmineralizada.
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Table 4.2

BAT 18
Table 4.2

BAT 18
Table 4.2

BAT 18
Table 4.2

BAT 18
Table 4.2

BAT 18
Table 4.2

S

O processo é
contínuo. A caldeira
não será utilizada
para ciclos curtos e
não estará
sobredimensionada.

NA

NA

NA

NA

S

Será realizada a
manutenção
correctiva e estão
implementados
planos de
manutenção
preventiva.

NA

NA

NA

NA

Optimise steam distribution
systems (especially to cover
the issues below)

S

Será realizada a
manutenção
correctiva e estão
implementados
planos de
manutenção
preventiva.

NA

NA

NA

NA

Isolate steam from unused
lines

S

Estão seccionadas.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Minimise boiler short cycling
losses

Carrying out boiler
maintenance

Insulation on steam pipes
and condensate return pipes.
(Ensure that steam system
piping, valves, fittings and

S

As tubagens serão
isoladas e será
efectuada a sua
adequada
manutenção. Ver

NA
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BAT 18
Table 4.2

BAT 18
Table 4.2

BAT 18
Table 4.2
BAT 18
Table 4.2

4.3.3 Heat
recover
BAT 19

vessels are well insulated)

BAT 10.

Implement a control and
repair programme for steam
traps

S

Será realizada a
manutenção
correctiva e estão
implementados
planos de
manutenção
preventiva.

NA

NA

NA

NA

Collect and return
condensate to the boiler for
re-use. (Optimise
condensate recovery)

S

O vapor
condensado em
permutadores
retornará à
caldeira.

NA

NA

NA

NA

Re-use of flash-steam. (Use
high pressure condensate to
make low pressure steam)

S

Ver BAT 10.

NA

NA

NA

NA

Recover energy from boiler
blowdown

S

Ver BAT 10.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

-Os permutadores
serão
inspeccionados
visualmente

BAT is to maintain the
efficiency of heat exchangers
by both:
a. monitoring the efficiency
periodically, and
b. preventing or removing
fouling

S
-A incrustação nos
permutadores é
prevenida com
recurso a adequado
tratamento químico
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da água/vapor.
4.3.4
Cogeneration
BAT 20

4.3.5
Electrical
power supply
BAT21

4.3.5
Electrical
power supply
BAT22

4.3.5
Electrical
power supply
BAT 23

4.3.6 Electric
motor driven
sub-

BAT is to seek possibilities
for cogeneration, inside
and/or outside the
installation (with a third
party).
BAT is to increase the power
factor according to the
requirements of the local
electricity distributor by
using techniques such as
those in Table 4.3, according
to applicability (see Section
3.5.1).
BAT is to check the power
supply for harmonics and
apply filters if required (see
Section 3.5.2).

BAT is to optimise the power
supply efficiency by using
techniques such as those in
Table 4.4, according to
applicability

BAT is to optimise electric
motors in the following order

S

A instalação será
uma cogeração com
fornecimento de
energia térmica à
fábrica de MDF.

NA

NA

NA

NA

S

De acordo com os
regulamentos do
Sistema Eléctrico
Nacional (SEN).

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

A instalação
cumprirá os
regulamentos
do SEN

S

Serão usadas as
MTD disponíveis no
mercado aplicáveis
à instalação e de
forma a cumprir os
regulamentos do
SEN.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S

Serão usadas as
MTD disponíveis no
mercado aplicáveis
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systems34

(see Section 3.6)

à instalação.

BAT is to optimise
compressed air systems
(CAS) using the techniques
such as those in Table 4.6,
according to applicability

S

Serão usadas as
MTD disponíveis no
mercado aplicáveis
à instalação.

NA

NA

NA

NA

S

Serão usadas as
MTD disponíveis no
mercado aplicáveis
à instalação.

NA

NA

NA

NA

S

Serão usadas as
MTD disponíveis no
mercado aplicáveis
à instalação.

NA

NA

NA

NA

S

Serão usadas as
MTD disponíveis no
mercado aplicáveis
à instalação.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Este tipo de
processos não

BAT 24
4.3.7
Compressed
air systems
(CAS)
BAT 25
4.3.8 Pumping
systems
BAT 26
4.3.9 Heating,
ventilation
and air
conditioning
(HVAC)
systems

BAT is to optimise pumping
systems by using the
techniques in Table 4.7,
according to applicability
(see Section 3.8)

BAT is to optimise heating,
ventilation and air
conditioning systems by
using techniques such as:
Table 4.8, BAT 18,19,26, ICS
BREF

BAT 27

4.3.10
Lighting
BAT 28

4.3.11 Drying,
separation

BAT is to optimise artificial
lighting systems by using the
techniques such as those in
Table 4.9 according to
applicability (see Section
3.10)
29. BAT is to optimise
drying, separation and

NA
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and
concentration
processes
BAT 29

concentration processes by
using techniques such as
those in Table 4.10 according
to applicability, and to seek
opportunities to use
mechanical separation in
conjunction with thermal
processes

estão previstos
na instalação.
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3. Avaliação da instalação face ao Reference Document on Best Available Techniques Monitoring of emissions from IED
– Installations;
Na análise do presente BREF não foram tidas em linha de conta a monitorização das águas residuais, uma vez que a mesma é efectuada pela
fábrica.

1

2
MTD

3

4

5

Está
implementada

Descrição do
modo de
implementação

VEA/VCA

6
Proposta de
valor a atingir
dentro da gama
de VEA/VCA

7
Descrição da
técnica
alternativa
implementada

8
Motivo da não
aplicabilidade

BREF()
n.º atribuído de
acordo com o
BREF ou
documento de
conclusões MTD

Descrição de
acordo com o
BREF

S/N/n.a

Se preencheu
“S” na coluna 3.
Incluir descrição
sobre o sistema
de gestão que
assegurará o
bom
desempenho da
técnica.

Se preencheu
“N” na coluna 3.
Indicar a gama
de VEA e/ou
VCA associados
ao uso da MTD,
se existentes.

Deverá ser
indicado(s)
valore(s) dentro
da gama de VCA
e/ou VEA que
irá ser atingido,
caso exista VCA
e/ou VEA.

Se se trata de
uma instalação
existente terá de
apresentar em
anexo
documentos de
adjudicação dos
equipamentos e
trabalhos
necessários para
a
implementação
da MTD ou de
técnica

Se preencheu
“n.a.” na coluna
3.
Descrição dos
motivos técnicos
que levam a que
a MTD não seja
aplicável ao
processo
produtivo da
instalação.
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alternativa e sua
respectiva
calendarização.
Incluir na coluna
3 a descrição
sobre o sistema
de gestão que
assegurará o
bom
desempenho da
técnica.

n.º atribuído de
acordo com o
BREF ou
documento de
conclusões MTD

3.1 Possible
objectives of
monitoring

BREF Monitoring of emissions from IED – Installations
Proposta
Se preencheu “S”
de valor
na coluna 3.
a atingir
Descrição de MTD de
dentro
S/N/n.a
VEA/VCA
Descrição do
acordo com o BREF
da gama
modo de
de
implementação
VEA/VCA
According to the scope of
this document (see Chapter
2), one objective of
monitoring is to provide
information on achieved
emission levels associated
with the application of BAT
and to allow comparison of
monitoring these results
with defined (established)
BAT-associated emission
levels (BAT-AELs) for a

S

Será realizada a
monitorização de
forma a dar
cumprimento à
legislação legal em
vigor

NA

NA

Se preencheu “N”
na coluna 3.

Se
preencheu
“n.a.” na
coluna 3.

NA

NA
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specific industrial sector.

3.2 General
approaches to
decide on an
appropriate
monitoring
regime
3.2.1 Overview

3.2.3 Different
monitoring
approaches
3.2.3.1
Overview

In principle there are
various approaches that
can be taken to monitor a
specific parameter,
although some of them
may not be appropriate for
particular applications. In
general, these approaches
can be classified into three
main groups: direct
measurements, indirect
measurements or other
indirect monitoring
estimation methods.

As already mentioned,
there are several
approaches that can be
taken to monitor a specific
parameter. These include:
direct measurements;
indirect methods
measurements:
 indirect monitoring using
surrogate parameters,
-calculation of mass
balances, other indirect
monitoring methods:
other calculations,

S

Será realizada a
monitorização de
forma a dar
cumprimento à
legislação legal em
vigor. A
monitorização é
realizada por
empresas e
laboratórios
externos
acreditados e as
metodologias
seguem as normas
europeias e
legislação em vigor
aplicável

NA

NA

NA

NA

S

O mesmo que em
3.2.1

NA

NA

NA

NA
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use of emission factors.

3.2.3.2.2
Periodic
measurement

3.3 Quality
assurance
3.3.1 Overview

The following types of
periodic monitoring
techniques are generally
considered (for more
details see Section 4.2.2.3
and 4.3.2.5)

Data quality is the most
critical aspect of
monitoring. Reliable data
are needed for assessing

Serão realizadas 2
monitorizações
durante o primeiro
ano de laboração,
por forma a cumprir
o disposto
legalmente vigente
e mediante os
resultados, será
analisada a
periocidade de
medição.
S

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

A monitorização é
da responsabilidade
da empresa e
realizada com a
participação de
entidades
contratadas
(empresas de
monitorização e ou
laboratórios).

S

A monitorização é
da responsabilidade
da empresa e
realizada com a
participação de
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entidades
contratadas
(empresas de
monitorização e ou
laboratórios).

and
comparing the
performances of
emission/consumption
control techniques, for
decision making
concerning allowable levels
of emissions/consumptions,
and for the prevention of
accidents, etc.
Thus, quality assurance is
essential for the whole data
production chain and for
any type of
monitoring.

3.3.2 Personnel
and laboratory
qualification

In EN ISO/IEC 17025:2005,
general requirements are
specified to evaluate the
competence of laboratories
carrying out tests
(measurements) using
standard methods, nonstandard methods and
laboratory developed
methods. Accredited
laboratories have to
establish a management
system to assure the
quality of the measurement

S

O laboratório
seleccionado será
acreditado de
acordo com as
normas vigentes e
usará as normas
standard para a
determinação dos
parâmetros

NA

NA

NA

NA
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results.
According to Directive
98/34/EC28, the only
European Standardisation
Body is CEN (European
Committee for
Standardisation), with the
exception of those for
electrotechnology
(CENELEC)

3.3.3 Use of
standardised
methods

and telecommunication
(ETSI). In the elaboration
of European Standards
(ENs), the National

S

O mesmo que em
3.3.2

NA

NA

NA

NA

A incerteza é
calculada pelos
laboratórios que

NA

NA

NA

NA

Standardisation Bodies of
33 National Members
including all EU Member
States are involved.
The currently (2013)
available EN standards for
the measurements of
emissions to air are listed
in Annex A.1 and of
emissions to water in
Annex A.2.
3.3.4.3
Uncertainty of
measurement

As described, in general
terms in EN ISO/IEC
17025:2005, the following

S
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factors, among others,
contribute to the total
uncertainty of
measurement, even if their
single contribution might
not be quantifiable
separately. Some of them
will be, or are already,
discussed in the present
report. qualification of
personnel and human
factors;

realizam a
monitorização.

A instalação terá no
seu sistema de
gestão uma
listagem dos EMM,
para os quais
precisará de
providenciar a
calibração.

 laboratory facilities and
environmental conditions;
 test and calibration
methods and method
validation;
 equipment and software
used;
 measurement
traceability;
 sampling plan,
procedures and process;
 transportation and
handling of test and
calibration items.

No caso dos
equipamentos de
monitorização, para
efeito de verificação
dos requisitos legais
ambientais
aplicáveis, os
equipamentos
pertencem às
empresas e
laboratórios
contratados que são
acreditados e ou
apresentam nos
relatórios os
certificados de
calibração
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(emissões e ruído).

3.3.4.4 Limit of
detection/limit
of
quantification

Each laboratory has to
determine its performance
characteristics in relation to
the different measurement
methods applied. According
to EN ISO/IEC 17025:2005,
this determination has to
be done on the basis of
validated measurement
methods, e.g. as described
in EN standards, showing
the performance of the
laboratory, especially
addressing the following
characteristics:

Quando os valores
estão abaixo do
limite de detecção
tal é indicado no
boletim.

S

Os métodos de
análise estão
definidos na
legislação aplicável
caso a caso e na
acreditação dos
laboratórios.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

limit of detection(LoD)
and limit of
quantification (LoQ);
 measurement
uncertainty;
 linearity;
 selectivity;
 reference material (e.g.
calibration gas).

3.3.4.5 Outliers

An outlier can be defined as
a result deviating
significantly from the

S

Quando um valor de
análise não é
expectável numa
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others in a measurement
series (typically a series of
monitoring data), and
which cannot be directly
assigned to the operation
of a facility or process
under normal or other than
normal operating conditions
(NOC, OTNOC). Outliers
can be identified by expert
judgement on the basis of
considerations, such as an
abnormal emission pattern
in the particular facility

gama muito
diferente e se foi
detectado ainda na
instalação é
geralmente
analisado o
processo de fabrico
e a amostra e
análises são
repetidas.
Caso seja detectado
fora da instalação
ou na recepção do
relatório de
monitorização é
aberta uma
situação de não
conformidade,
analisadas as
causas e definidas
as correcções e
acções correctivas.
É repetida a análise
para verificar se o
problema se
mantém.
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4. Avaliação da instalação face ao Reference Document on Best Available Tecnhiques to Industrial Cooling Systems;
Este BREF não especifica claramente quais são as BAT, pelo que foram retiradas do texto as questões consideradas mais relevantes sobre o que se
considerou serem os requisitos para uma correcta monitorização a aplicar pelo operador, tendo em conta que, cada MTD associada a este BREF tem
de ser específica do local, uma vez que o BREF não entra em pormenores sobre os processos de produção a refrigerar. Desta forma o documento é
apresentado de forma muito genérica, tendo incidido sobre o capítulo 4, referente às melhores técnicas disponíveis para sistemas de refrigeração
industrial.

1

2
MTD

3

4

5

Está
implementada

Descrição do
modo de
implementação

VEA/VCA

6
Proposta de
valor a atingir
dentro da gama
de VEA/VCA

7
Descrição da
técnica
alternativa
implementada

8
Motivo da não
aplicabilidade

BREF()
n.º atribuído de
acordo com o
BREF ou
documento de
conclusões MTD

Descrição de
acordo com o
BREF

S/N/n.a

Se preencheu
“S” na coluna 3.
Incluir descrição
sobre o sistema
de gestão que
assegurará o
bom
desempenho da
técnica.

Se preencheu
“N” na coluna 3.
Indicar a gama
de VEA e/ou
VCA associados
ao uso da MTD,
se existentes.

Deverá ser
indicado(s)
valore(s) dentro
da gama de VCA
e/ou VEA que
irá ser atingido,
caso exista VCA
e/ou VEA.

Se se trata de
uma instalação
existente terá de
apresentar em
anexo
documentos de
adjudicação dos
equipamentos e
trabalhos
necessários para
a

Se preencheu
“n.a.” na coluna
3.
Descrição dos
motivos técnicos
que levam a que
a MTD não seja
aplicável ao
processo
produtivo da
instalação.
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implementação
da MTD ou de
técnica
alternativa e sua
respectiva
calendarização.
Incluir na coluna
3 a descrição
sobre o sistema
de gestão que
assegurará o
bom
desempenho da
técnica.

BREF Industrial Cooling Systems
n.º atribuído
de acordo
com o BREF
ou documento
de conclusões
MTD

Descrição de MTD de acordo
com o BREF

4.2.1
Integrated
heat
management
4.2.1.2

Reduction of the level of heat
discharge by optimization of
internal/external heat reuse

4.2.1.3
Cooling
system and

The selection of a cooling
configuration should be based
on a comparision between the
different feasible alternatives

S/N
/n.a

S

S

VEA/VCA

Proposta
de valor
a atingir
dentro
da gama
de
VEA/VCA

Se preencheu “N”
na coluna 3.

Se preencheu
“n.a.” na
coluna 3.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Se preencheu “S”
na coluna 3.
Descrição do modo
de implementação

Ver BREFs LCP e
Energy Eficiency
aplicáveis à
instalação.
Ver BREFs LCP e
Energy Eficiency
aplicáveis à
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process
requirements

4.2.1.4
Cooling
system and
site
requirements
Table 4.2

within all requeriments of the
process: chemical reactions,
reliability of process
performance and maintenance
of required safety levels
The site-imposed limits apply
particularly to new installations,
where a cooling system must
still be selected. If the required
heat discharge capacity is
known it may influence the
selection of an appropriate site.
For temperature-sensitive
processes it is BAT to select the
site with the required
availability of cooling water.

instalação.

Ver BREFs LCP e
Energy Eficiency
aplicáveis à
instalação.

S

To consider the follow
examples:

4.2.2
Application of
BAT in
industrial
cooling
systems

-Optimise level of heat reuse
- Use recirculating systems
- Site selection (new cooling
system)
The final BAT solution will be a
site-specific solution. However,
it is believed that, based on
experience in industry,
conclusions can be drawn on
BAT, in quantified terms where
possible.

S

Localização e
tecnologia dos
sistemas de
arrefecimento da
instalação a
definidas no projecto
de engenharia para
optimizar a eficiência
da instalação.

Ver anterior.

NA

NAN

NA

NA

NA

NA

NA

NA

In Tables 4.3 to 4.12 techniques
are presented that are
considered BAT, following on
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from the primary BAT-approach
for:
• increasing the overall energy
efficiency,
• reduction of use of water and
of cooling water additives,
• reduction of emissions to air
and water,
• reduction of noise,
• reduction of entrainment of
aquatic organisms and
• reduction of biological risks
It is BAT in the design phase of
a cooling system:
• To reduce resistance to water
and airflow
4.3 Reduction
of energy
consumption
4.3.1 General

• To apply high efficiency/low
energy equipment
• To reduce the amount of
energy demanding equipment
(Annex XI.8.1)

S

Ver BREFs LCP e
Energy Eficiency
aplicáveis à
instalação.

NA

NA

NA

NA

• To apply optimised cooling
water treatment in oncethrough systems and wet
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cooling towers to keep surfaces
clean and avoid scaling, fouling
and corrosion.

4.4 Reduction
of water
requirements
4.4.1 General

For new systems the following
statements can be made:
• In the light of the overall
energy balance, cooling with
water is most efficient;
• For new installations a site
should be selected for the
availability of sufficient
quantities of (surface) water in
the case of large cooling water
demand;
• The cooling demand should
be reduced by optimising heat
reuse;
• For new installations a site
should be selected for the
availability of an adequate
receiving water, particularly in
case of large cooling water
discharges;
• Where water availability is
limited, a technology should be
chosen that enables different
modes of operation requiring
less water for achieving the
required cooling capacity at all
times;
• In all cases recirculating
cooling is an option, but this
needs careful balancing with
other factors, such as the
required water conditioning and
a lower overall Energy
efficiency.

S

A tecnologia de
aeroarrefecedores
será utilizada para a
etapa de
condensação da
turbina de vapor,
pelo que
oconsumode água
será minimizado.

NA

NA

NA

NA
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4.4.2
Identified
reduction
techniques
within the
BAT-approach
Table 4.4

4.5
Reductionof
entrainment
of organisms
4.5.1 General

4.5.2
Identified
reduction
techniques
within the
BAT-approach

Optimisation of heat reuse
Use of groundwater is not BAT
Apply recirculating systems
Apply hybrid cooling system
Apply dry cooling
Optimization of cycles of
concentration
From the applied or tested fish
protection or repulsive
technologies, no particular
techniques can yet be identified
as BAT. The local situation will
determine which fish protection
or repulsive technique will be
BAT. Some general applied
strategies in design and position
of the intake can be considered
as BAT, but these are
particularly valid for new
systems.
On the application of sieves it
should be noted that costs of
disposal of the resulting organic
waste collected from the sieves
can be considerable.
Appropriate position and design
of intake and selection of
protection technique

S

NA

NA

Ver anterior.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Não se
utilizarão
processos em
que possa
ocorrer
intrusão de
organismos nos
sistemas de
arrefecimento.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Ver anterior.

Construction of intake channels

Table 4.5
4.6 Reduction
of emissions

Whether heat emissions into the
surface water will have an

NA

NA

Não se prevê
instalação de
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to water
4.6.1 General
BAT approach
to reduce
heat
emissions

4.6.2 General
BAT approach
to reduce
chemical
emissions to
water

environmental impact strongly
depends on the local conditions.
Such site conditions have been
described, but do not lead to a
conclusion on BAT in general
terms. Where, in practice, limits
to heat discharge were
applicable, the solution was to
change from once-through
technology to open recirculating
cooling (open wet cooling
tower). From the Chapter 4
Industrial Cooling Systems 129
available information, and
considering all possible aspects,
care must be taken in
concluding that this can be
qualified as BAT.
Prevention and control of
chemical emissions resulting
from cooling systems have
received the most attention in
Member States’ policies and
industry. Next to heat discharge
they are still considered to be
the most important issue in
cooling. Referring to the
statement that 80% of the
environmental impact is decided
on the design table, measures
should be taken in the design
phase of wet cooling system

sistemas de
arrefecimento
com torre de
arrefecimento
em circuito
fechado de
potência
elevada.

NA

NA

NA

NA

NA

Não se prevê
instalação de
sistemas de
arrefecimento
com torre de
arrefecimento
em circuito
fechado de
potência
elevada.
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using the following order of
approach:
• identify process conditions
(pressure, T, corrosiveness of
substance),
• identify chemical
characteristics of cooling water
source, • select the appropriate
material for heat exchanger
combining both process
conditions and cooling water
characteristics,
• select the appropriate material
for other parts of the cooling
system,
• identify operational
requirements of the cooling
system,
• select feasible cooling water
treatment (chemical
composition) using less
hazardous chemicals or
chemicals that have lower
potential for impact on the
environment (Section 3.4.5,
Annex VI and VIII)
• apply the biocide selection
scheme (Chapter 3, Figure 3.2)
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and
• optimise dosage regime by
monitoring of cooling water and
systems conditions.
• Apply less corrosion-sensitive
material - Analysis of
corrosiveness of process
substance as well as of cooling
water to select the right
material

4.6.3
Identified
reduction
techniques
within the
BAT-approach
4.6.3.1
Prevention by
design and
maintenance
Table 4.6

•Reduction of fouling and
corrosion - Design cooling
system to avoid stagnant zones
•Design to facilitate cleaning Cooling water flow inside tube
and heavy fouling medium on
tube side

NA

NA

NA

NA

NA

Ver anterior.

•Reduce corrosionsensitiveness
- Application of Ti in condensers
using seawater or brackish
water
•Reduce corrosionsensitivenessApplication of low corrosion
alloys (Stainless Steel with high
pitting index or Copper Nickel)
•Mechanical cleaning - Use of
automated cleaning systems
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with foam balls or brushes
•Reduce deposition (fouling) in
condensers - Water velocity >
1.8 m/s for new equipment and
1.5 m/s in case of tube bundle
retrofit
•Reduce deposition (fouling) in
heat exchangers - Water
velocity > 0.8 m/s
•Avoid clogging - Use debris
filters to protect the heat
exchangers where clogging is a
risk
•Reduce corrosion sensitiveness
- Apply carbon steel in cooling
water systems if corrosion
allowance can be met
•Reduce corrosion sensitiveness
- Apply reinforced glass fibre
plastics, coated reinforced
concrete or coated carbon steel
in case of underground conduits
•Reduce corrosion sensitiveness
- Apply Ti for tubes of
shell&tube heat exchanger in
highly corrosive environment
orhigh quality stainless steel
with similar performance
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•Reduce fouling in salt water
condition - Apply fill that is open
low fouling with high load
support
•Avoid hazardous substances
due to anti-fouling treatment CCA treatment of wooden parts
or TBTO containing paints is not
BAT
• Reduce anti-fouling treatment
- Apply fill under consideration
of local water quality (e.g. high
solid content, scale)
4.6.3.2
Control by
optimised
cooling water
treatment

•Reduce additive application Monitoring and control of
cooling water chemistry
•Use of less hazardous
chemicals - It is not BAT to use

Table 4.7
• chromium compounds

S

• mercury compounds •
organometallic compounds (e.g.
organotin compounds) •
mercaptobenzothiazole • shock
treatment with biocidal
substances other than chlorine,
bromine, ozone and H2O2
4.7 Reduction
of emissions

•Avoid plume reaching ground
level - Plume emission at

S

Tratamento de água
sequirá a MTDs,
sempre que
aplicável.

Serão seguidas as
MTDs sempre que

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
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to air
4.7.1 General
approach

sufficient height and with a
minimum discharge air velocity
at the tower outlet

aplicável.

•Avoid plume formation Application of hybrid technique
or other plume suppressing
techniques such as reheating of
air
•Use of less hazardous material
- Use of asbestos, or wood
preserved with CCA (or similar)
or TBTO is not BAT
•Avoid affecting indoor air
quality - Design and positioning
of tower outlet to avoid risk of
air intake by air conditioning
systems
•Reduction of drift loss - Apply
drift eliminators with a loss
4.8 Reduction
of noise
emissions
4.8.1 General
4.8.2
Identified
reduction
techniques

Noise emissions have local
impact. Noise emissions of
cooling installations are part of
the total noise emissions from
the site.
•Reduce noise of cascading
water at air inlet - Different
techniques available
•Reduce noise emission around

S

NA

A especificação dos
equipamentos será
de acordo a cumprir
a regulamentação de
ruído no site.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Não se prevê
instalação de
sistemas de
arrefecimento
com torre de
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within the
BAT-approach

tower base - E.g application of
earth barrier or noise
attenuating wall

arrefecimento
em circuito
fechado de
potência
elevada.

To reduce the risk of leakage,
attention must be paid to the
design of the heat exchanger,
the hazardousness of the
process substances and the
cooling configuration. The
following general measures to
reduce the occurrence of
leakages can be applied:
4.9 Reduction
of risk of
leakage 4.9.1
General
approach

• select material for equipment
of wet cooling systems
according to the applied water
quality;

S

Serão seguidas as
MTDs sempre que
aplicável.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

• operate the system according
to its design, • if cooling water
treatment is needed, select the
right cooling water treatment
programme,
• monitor leakage in cooling
water discharge in recirculating
wet cooling systems by
analysing the blowdown.
4.9.2
Identified
reduction
techniques

•Avoid small cracks - T over
heat exchanger of ≤ 50ºC
•Operate within design limits -

S

Serão seguidas as
MTDs sempre que
aplicável.

NA
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within the
BAT-approach
Table 4.10

Monitor process operation
•Strength of tube/tube plate
construction - Apply welding
technology
•Reduce corrosion - T of metal
on cooling water side < 60ºC
•VCI score of 5-8 - Direct
system Pcooling water >
Pprocess and monitoring
•VCI score of 5-8 - Direct
system Pcooling water =
Pprocess and automatic
analytical monitoring
•VCI score of ≥ 9 - Direct
system Pcooling water >
Pprocess and automatic
analytical monitoring
•VCI score of ≥ 9 - Direct
system with heat exchanger of
highly anticorrosive material/
automatic analytical monitoring
•VCI score of ≥ 9 - Change
technology - indirect cooling recirculating cooling - air
cooling
•Cooling of dangerous
substances - Always monitoring
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of cooling water
•Apply preventive maintenance
- Inspection by means of eddy
current
Cooling of dangerous
substances - Constant
monitoring of blowdown

4.10
Reduction of
biological risk
4.10.1
General
approach

4.10.2
Identified
reduction
techniques
within the
BAT-approach

To reduce the biological risk due
to cooling systems operation, it
is important to control
temperature, maintain the
system on a regular basis and
avoid scale and corrosion. All
measures are more or less
within the good maintenance
practice that would apply to a
recirculating wet cooling system
in general. The more critical
moments are start-up periods,
where systems’ operation is not
optimal, and standstill for repair
or maintenance
Reduce algae formation Reduce light energy reaching
the cooling water
Reduce biological growth Avoid stagnant zones (design)
and apply optimized chemical

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Não se prevê
instalação de
sistemas de
arrefecimento
com torre de
arrefecimento
em circuito
fechado de
potência
elevada.

Não se prevê
instalação de
sistemas de
arrefecimento
com torre de
arrefecimento
em circuito
fechado de
potência
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Table 4.11

treatment

elevada.

Cleaning after outbreak - A
combination of mechanical and
chemical cleaning
Control of pathogens Operators should wear nose and
mouth protection (P3-mask)
when entering a wet cooling
tower
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5. Avaliação da instalação face ao Reference Document on Best Available Tecnhiques on Emissions from Storage;
Este BREF apresenta importância reduzida para a instalação.
A armazenagem de combustíveis existente é apenas referente à armazenagem de biomassa de alimentação às caldeiras. O gás natural é fornecido
directamente através da rede. Desta forma, não são considerados os BREF relativos ao armazenamento de combustíveis líquidos, uma vez que
grande parte das BAT descritas neste BREF são dedicadas à armazenagem e depósitos típicos realizada em parque de combustíveis, ou outros de
dimensões elevadas, pelo que nem sequer foram consideradas. As BAT passíveis de serem aplicadas, é dada a indicação e registada a forma como
será aplicada, atribuindo-se particular enfoque ao capítulo 5 referente à armazenagem de sólidos.

1

2

MTD

3

4

5

Está
implementada

Descrição do
modo de
implementação

VEA/VCA

6
Proposta de
valor a atingir
dentro da
gama de
VEA/VCA

7

8

Descrição da
técnica
alternativa
implementada

Motivo da não
aplicabilidade

Se preencheu
“N” na coluna
3.

Se preencheu
“n.a.” na
coluna 3.

BREF()
n.º atribuído
de acordo com
o BREF ou
documento de
conclusões
MTD

Descrição de
acordo com o
BREF

S/N/n.a

Se preencheu
“S” na coluna
3.

Incluir descrição

Indicar a gama

Deverá ser

Se se trata de

Descrição dos
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sobre o sistema
de gestão que
assegurará o
bom
desempenho da
técnica.

de VEA e/ou
VCA associados
ao uso da MTD,
se existentes.

indicado(s)
valore(s) dentro
da gama de VCA
e/ou VEA que
irá ser atingido,
caso exista VCA
e/ou VEA.

uma instalação
existente terá de
apresentar em
anexo
documentos de
adjudicação dos
equipamentos e
trabalhos
necessários para
a
implementação
da MTD ou de
técnica
alternativa e sua
respectiva
calendarização.
Incluir na coluna
3 a descrição
sobre o sistema
de gestão que
assegurará o
bom
desempenho da
técnica.

motivos técnicos
que levam a que
a MTD não seja
aplicável ao
processo
produtivo da
instalação.

BREF Emissions from Storage
n.º atribuído de
acordo com o
BREF ou
documento de
conclusões MTD

Descrição de MTD de acordo
com o BREF

S/N/
n.a

Se preencheu “S” na
coluna 3.
Descrição do modo
de implementação

VEA/
VCA

Proposta
de valor
a atingir
dentro
da gama
de
VEA/VCA

Se preencheu “N”
na coluna 3.

Se
preencheu
“n.a.” na
coluna 3.
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5.1.2. Storage of
packaged
dangerous
substances

Safety and risk management

Risco e Segurança

Operational losses do not occur in
storing packaged dangerous
materials. The only possible
emissions are from incidents and
(major) accidents. Companies that
fall under the scope of the Seveso
II Directive are required to take all
measures necessary to prevent
and limit the consequences of
major accidents. They must, in
any, case have a major accident
prevention policy (MAPP) and a
safety management system to
implement the MAPP. Companies
in the high risk category (Annex I
of the Directive) must also draw
up a safety report and an on-site
emergency plan and maintain an
up-to-date list of substances.
However, companies storing
dangerous substances not falling
under the scope of the Seveso II
Directive can also cause emissions
from incidents and accidents.
Applying a similar, maybe less
detailed, safety management
system is the first step in
preventing and limiting these.
BAT in preventing incidents and

A armazenagem de
óleos e produtos
químicos será realizada
de acordo com as
regras definidas, em
locais específicos,
controlados e com
equipamentos de
actuação em situação
de emergência
disponíveis.
O armazenamento dos
PQ e óleos será
realizado na fábrica.

S

NA

NA

NA

NA
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accidents is to apply a safety
management system as described
in Sections 4.1.6.1. The degree of
detail of the system is clearly
dependent on various factors
such as: the quantities of
substances stored, specific
hazards of the substances and the
location of the storage. However,
the minimum level of BAT is to
assess the risks of accidents and
incidents on the site using the five
steps described in Section 4.1.6.1
Training and responsibility BAT is
to appoint a person or persons
who is or are responsible for the
operation of the store. BAT is to
provide the responsible person(s)
with specific training and
retraining in emergency
procedures as described in
Section 4.1.7.1 and to inform
other staff on the site of the risks
of storing packaged dangerous
substances and the precautions
necessary to safely store
substances that have different
hazards. Storage area BAT is to
apply a storage building and/or an

A SIAF já tem
implementado um
sistema de gestão
ambiental (SGA) o qual
será adaptado para a
nova unidade.
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outdoor storage area covered
with a roof, as described in
Section 4.1.7.2. For storing
quantities of less than 2500 litres
or kilograms dangerous
substances, applying a storage
cell as described in Section 4.1.7.2
is also BAT. Separation and
segregation BAT is to separate
the storage area or building of
packaged dangerous substances
from other storage, from ignition
sources and from other buildings
on- and off-site by applying a
sufficient distance, sometimes in
combination with fire-resistant
walls. MSs apply different
distances between the (outdoor)
storage of packaged dangerous
substances and other objects onand offsite; see Section 4.1.7.3 for
some examples. BAT is to
separate and/or segregate
incompatible substances. For the
compatible and incompatible
combinations see Annex 8.3. MSs
apply different distances and/or

64

physical partitioning between the
storage of incompatible
substances; see Section 4.1.7.4
for some examples.

5.2.2
Consideration on
transfer and
handling
techniques
5.2.2.1 Piping

BAT is to apply aboveground
closed piping in new situations,
see Section 4.2.4.1. For existing
underground piping it is BAT to
apply a risk and reliability based
maintenance approach as
described in Section 4.1.2.2.1.
Bolted flanges and gasket-sealed
joints are an important source of
fugitive emissions. BAT is to
minimise the number of flanges
by replacing them with welded
connections, within the limitation
of operational requirements for
equipment maintenance or
transfer system flexibility, see
Section 4.2.2.1. BAT for bolted
flange connections (see Section
4.2.2.2.) include:
• fitting blind flanges to
infrequently used fittings to
prevent accidental opening •
using end caps or plugs on openended lines and not valves
• ensuring gaskets are selected
appropriate to the process

S

Serão seguidas as
MTDs sempre que
aplicável.

NA

NA

NA

NA

65

application
• ensuring the gasket is installed
correctly
• ensuring the flange joint is
assembled and loaded correctly
• where toxic, carcinogenic or
other hazardous substances are
transferred, fitting high integrity
gaskets, such as spiral wound,
kammprofile or ring joints.
Internal corrosion may be caused
by the corrosive nature of the
product being transferred, see
Section 4.2.3.1. BAT is to prevent
corrosion by:
• selecting construction material
that is resistant to the product
• applying proper construction
methods
• applying preventive
maintenance, and
• where applicable, applying an
internal coating or adding
corrosion inhibitors. To prevent
the piping from external
corrosion, BAT is to apply a one,
two, or three layer coating system
depending on the site-specific
conditions (e.g. close to sea).
Coating is normally not applied to
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plastic or stainless steel pipelines.
See Section 4.2.3.2.

5.2.2.2. Vapour
treatment

5.2.2.3. Valves

BAT is to apply vapour balancing
or treatment on significant
emissions from the loading and
unloading of volatile substances
to (or from) trucks, barges and
ships. The significance of the
emission depends on the
substance and the volume that is
emitted, and has to be decided on
a case-by-case basis. For more
detail see Section 4.2.8. For
example, according to Dutch
regulations, the emission of
methanol is significant when over
500 kg/yr is emitted.
BAT for valves include:
• correct selection of the packing
material and construction for the
process application
• with monitoring, focus on those
valves most at risk (such as rising
stem control valves in continual
operation)
• applying rotating control valves
or variable speed pumps instead

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Não está
prevista a
utilização de
substâncias
voláteis na
instalação que
requeiram
este tipo de
logística.

NA

Não está
prevista a
utilização de
substâncias
perigosas na
instalação que
requeiram
estas
tecnologias.
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of rising stem control valves
• where toxic, carcinogenic or
other hazardous substances are
involved, fit diaphragm, bellows,
or double walled valves
• route relief valves back into the
transfer or storage system or to a
vapour treatment system.

5.2.2.4. Pumps
and compressors

Installation and maintenance of
pumps and compressors The
design, installation and operation
of the pump or compressor
heavily influence the life potential
and reliability of the sealing
system. The following are some of
the main factors which constitute
BAT:
• proper fixing of the pump or
compressor unit to its base-plate
or frame
• having connecting pipe forces
within producers’
recommendations
• proper design of suction
pipework to minimise hydraulic
imbalance
• alignment of shaft and casing
within producers’
recommendations
• alignment of driver/pump or

S

Serão seguidas as
MTDs sempre que
aplicável.

NA

NA

NA

NA
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compressor coupling within
producers’ recommendations
when fitted
• correct level of balance of
rotating parts
• effective priming of pumps and
compressors prior to start-up
• operation of the pump and
compressor within producers’
recommended performance
range (The optimum performance
is achieved at its best efficiency
point.)
• the level of net positive suction
head available should always be
in excess of the pump or
compressor • regular monitoring
and maintenance of both rotating
equipment and seal systems,
combined with a repair or
replacement programme

5.3.2 Enclosed
storage

BAT is to apply enclosed storage
by using, for example, silos,
bunkers, hoppers and containers.
Where silos are not applicable,
storage in sheds can be an
alternative. This is, e.g. the case if
apart from storage, the mixing of

NA

NA

NA

NA

NA

A
armazenagem
de matériaprima não é
realizada em
local fechado.
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batches is needed. BAT for silos is
to apply a proper design to
provide stability and prevent the
silo from collapsing. See Sections
4.3.4.1 and 4.3.4.5. Chapter 5
Emissions from Storage 275 BAT
for sheds is to apply proper
designed ventilation and filtering
systems and to keep the doors
closed. See Section 4.3.4.2. BAT is
to apply dust abatement and a
BAT associated emission level of 1
– 10 mg/m3 , depending on the
nature/type of substance stored.
The type of abatement technique
has to be decided on a case-bycase basis. See Section 4.3.7. For a
silo containing organic solids, BAT
is to apply an explosion resistant
silo (see Section 4.3.8.3),
equipped with a relief valve that
closes rapidly after the explosion
to prevent oxygen entering the
silo, as described in Section
4.3.8.4.
5.4 Transfer and

5.4.1. General approaches to
minimise dust from transfer and

S

Esta BAT é apenas

NA

NA

NA

NA
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handling of solids

handling BAT is to prevent dust
dispersion due to loading and
unloading activities in the open
air, by scheduling the transfer as
much as possible when the wind
speed is low. However, and taking
into account the local situation,
this type of measure cannot be
generalised to the whole EU and
to any situation irrespective of
the possible high costs. See
Section 4.4.3.1. Discontinuous
transport (e.g. shovel or truck)
generally generates more dust
emissions than continuous
transport such as conveyors. BAT
is to make transport distances as
short as possible and to apply,
whereever possible, continuous
transport modes. For existing
plants, this might be a very
expensive measure. See Section
4.4.3.5.1. When applying a
mechanical shovel, BAT is to
reduce the drop height and to
choose the best position during
discharging into a truck; see
Section 4.4.3.4. While driving,
vehicles might swirl up dust from
solids spread on the ground. BAT
then is to adjust the speed of

parcialmente aplicável.

O transporte da estilha
e partículas de madeira
é feito em
tapetes.Sempre que
possível confinados de
forma a prevenir a
queda e dispersão de
materiais. Este
confinamento é
decidido e feito em
equilíbrio com a
prevenção da explosão.

No parque é feita a
molhagem da rolaria
na entrada do
descascador, tendo em
consideração também
o consumo de energia
necessária à posterior
secagem.
A alimentação de pó é
realizada directamente
na caldeira em conduta
fechada desde os silos
existentes na fábrica.
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vehicles on-site to avoid or
minimise dust being swirled up;
see Section 4.4.3.5.2.
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1. INTRODUÇÃO

Fonte de Ruído:

Sonae Indústria - Mangualde
Água Levada
Apartado 168
3534-956 Mangualde

Receptores:

Existem habitações na proximidade da instalação localizados a Norte, Sul,
Este e Oeste. A envolvente é caracterizada por zona de pinhal e campo de
cultivo, existem aglomerados habitacionais nas vilas envolventes (Santa Luzia
a Este e Água Levada a Oeste), caracterizadas por moradias com piso térreo
e dois pisos.

Objetivos:

Medição do ruído ambiente decorrente do funcionamento da instalação da
SONAE INDÚSTRIA - Mangualde, para avaliação dos requisitos legais
aplicáveis nos recetores mais próximos e potencialmente mais afetados por
esse ruído.

Observações:

Ensaio realizado por solicitação da SONAE INDÚSTRIA - Mangualde.

Legislação:

Os resultados são avaliados à luz do RGR – Regulamento Geral do Ruído
aprovado pelo D.L. 9/2007 de 17 de Janeiro. Do RGR é aplicável o número
1 do artigo 13º, dado ser a atividade que se encontra em avaliação.

O Laboratório de Ruído e Vibrações da dBWave.I está acreditado pelo IPAC, com o nº de
certificado L0219, para realização do ensaio de Medição de Níveis de Pressão Sonora para
aplicação do ”Critério de Incomodidade” e “Determinação do nível sonoro médio de longa
duração”.
Nº

Produto

Ensaio

Método de Ensaio

Categoria

7

Ruído ambiente

Medição de níveis de pressão sonora.
Determinação do nível sonoro médio de
longa duração

NP ISO 1996-1:2011
NP ISO 1996-2:2011
PO 016 Ed. A, Rev.03

1

Nº

Produto

Ensaio

Método de Ensaio

Categoria

8

Ruído ambiente

Medição de níveis de pressão sonora.
Critério de Incomodidade

NP ISO 1996-1:2011
NP ISO 1996-2:2011
Anexo I do DL9/2007
PO 015 Ed. A, Rev.03

1
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2. DESCRIÇÃO DO ENSAIO
Data e hora:

Ver dados em anexo (Anexos 1, 2, 3, 4 e 5). Os períodos de medição são
representativos dos intervalos de referências considerados.

Descrição da fonte:

O funcionamento da instalação da SONAE INDÚSTRIA - Mangualde em
termos de ruído para o exterior é principalmente caracterizado pelo ruído
proveniente de equipamentos afectos à produção.

Período de
funcionamento da
fonte:

A empresa funciona em contínuo durante 24 horas em termos de produção.

Intervalos de
referência analisados:

Diurno – 07H00 – 20H00
Entardecer – 20H00 – 23H00
Nocturno 23H00 – 07H00

Equipamento:

Analisador de Precisão Rion NA-27 nº de série 10642270.
Fontes Sonoras de Calibração dedicadas.

Local de medição:
P1
P4
P5

P2

P3

Px

- Pontos de medição de ruído.
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Fontes de ruído
predominantes:

As fontes de ruído relacionadas com a produção da SONAE INDÚSTRIA Mangualde, principalmente caracterizado pelo ruído proveniente de
equipamentos afectos à produção.

Ruído Residual

Os valores de ruído residual correspondem a medições efetuadas em Agosto
de 2015. Este é o único período de paragem regular anual da fonte em
avaliação. O ruído é caracterizado pela influência do meio rural,
nomeadamente ruído de origem animal (aves, insetos e cães), passagem
pontual de veículos e ação de moradores.

Condições
atmosféricas:

Termohidroanemómetro – LR165
diurno

entardecer

nocturno

13.08.2015

13.08.2015

13.08.2015

28 ºC; vento fraco;

21 ºC; vento fraco;

20 ºC; vento fraco;

44 % hum.

54 % hum

54 % hum

14.08.2015

14.08.2015

14.08.2015

27 ºC; vento fraco;
49 % hum.

21ºC; vento fraco;

20ºC; vento fraco

54 % hum.

54 % hum.
15.08.2015
20ºC; vento fraco
54 % hum.

21.12.2015

21.12.2015

21.12.2015

8ºC a 6ºC ; vento fraco;

3ºC a 2ºC ; vento fraco;

1ºC ; vento fraco;

55 % hum.

57 % hum

61 % hum

22.12.2015

22.12.2015

22.12.2015

8ºC a 6ºC ; vento fraco;

3ºC a 2ºC ; vento fraco;

1ºC ; vento fraco;

55 % hum.

57 % hum

61 % hum
23.12.2015
1ºC; vento fraco
61 % hum.

Considerou-se que as condições atmosféricas presentes nas datas e horas
de medições permitiram uma janela meteorológica favorável à realização
de medições no exterior. A nebulosidade do céu nos dias de medições
variou entre o pouco nublado e limpo. A superfície das estradas
apresentou-se sempre seca. O solo nos pontos de medição considerou-se
poroso (terra com vegetação).
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RGR – Regulamento Geral do Ruído (inclui anexo normativo) – aprovado
pelo D.L. 9/2007 de 17 de Janeiro de 2007 - diploma legal onde se
encontram definidas as imposições aplicáveis à avaliação acústica e critérios
de avaliação.

Procedimento e
documentos de
referência:




De acordo com o RGR, foram recolhidos os níveis sonoros em cada uma das
situações:
Ruído ambiente - com a instalação a funcionar
Ruído residual - com a instalação parada ou na ausência de fontes de
ruído determinantes para o exterior.
Norma NP ISO 1996:2011, Partes 1 e 2 - “Acústica – Descrição, medição e
avaliação do ruído ambiente” (norma de referência para a medição de
ruído)
Norma ISO 9613 de 1996, parte 2 – na determinação dos parâmetros de
longa duração a partir dos valores medidos em condições de propagação
favoráveis
Guia prático para medições de ruído ambiente - APA – no contexto do
Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996.
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Definições
LAeqT

Cmet

Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, de um ruído e num intervalo de tempo TNível sonoro, em dB(A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o
ruído referido naquele intervalo de tempo.
Factor de correcção meteorológica, a aplicar aos níveis sonoros de curta duração para
extrapolação para níveis de longa duração. É função das alturas e distâncias da fonte ao
receptor e da % de ocorrência da janela de propagação favorável, em cada período de
referência.

Cmet = C0 [ 1 – 10 (hs + hr) / dp
hs - altura da fonte em metros
hr - altura do receptor em metros
Dp - distância do receptor à fonte, projectada
no plano do chão em m

C0 diurno = 1,47 dB (Período diurno)
C0 entardecer = 0,7 dB (Período entardecer)
C0 nocturno = 0 dB (Período nocturno)

Ld

Nível sonoro médio de longa duração para o período diurno.

Le

Nível sonoro médio de longa duração para o período entardecer.

Ln

Nível sonoro médio de longa duração para o período nocturno.

Lden

Nível sonoro do indicador composto diurno-entardecer-nocturno, ponderado A, expresso
em dB(A), associado ao incomodo global , dado pela expressão:

1 
Lden  10 x log 13x10 10  3x10
24 
Ld

Le  5
10

 8 x10

Ln 10
10





ra

Ruído ambiente - Ruído global medido durante a ocorrência do ruído particular em estudo. Este
ruído é devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou
longínqua do local considerado, incluindo a fonte em estudo, que na NP ISO 1996-1:2011 é
designado por som total

rp

Ruído particular - Ruído especificamente atribuído a uma fonte e que na NP ISO 1996-1:2011
é designado por som específico

rr

Ruído residual - ruído ambiente ao qual se suprimem um ou mais ruídos particulares e que na NP
ISO 1996-1:2011 é designado por som residual

janela
Conjunto de condições meteorológicas durante o qual podem ser efectuadas medições,
meteorológica cujos resultados têm variações limitadas e conhecidas em função da variação das

condições meteorológicas
R
Raio de curvatura dos trajectos de propagação - Raio aproximado da curvatura dos
trajectos de propagação sonora devido à refracção atmosférica.
janela
Janela meteorológica na qual as condições atmosféricas contribuem para o incremento do
meteorológica nível sonoro na zona do receptor, por provocarem a refração dos raios R que convergem
favorável
para a zona do recetor.
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3.

RESULTADOS DO ENSAIO E CORRECÇÕES

No quadro seguinte estão apresentados os resultados obtidos nas 2 campanhas de medições, bem como a existência de componentes tonal e impulsiva (com indicação nula
quando não existem) e com indicação das correcções atmosféricas para longa duração – Cmet.

Quadro 1 - valores obtidos nas medições, expressos em dB(A)
Ruído Ambiente (presença fonte em estudo)
Fontes de ruído
determinantes

Ponto

1

2

3

4

Ruído proveniente da
laboração da SONAE
INDÚSTRIA – Mangualde;
ruído animal pontual (cães,
aves e insetos); atividade
pontual de moradores.

5

diurno
tonal
Leq
imp.

entardecer
tonal
Leq
imp.

noturno
tonal
Leq
imp.

45,9

45,5

46,7

50,9

45,8

42,2

53,5

0,0

0,0

0,0

51,2

47,1

0,0

0,0

38

54,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53,5

45,9

37,1

53,9

Ruído Residual (ausência fonte em estudo)
diurno
tonal
Leq
imp.

entardecer
tonal
Leq
imp.

noturno
tonal
Leq
imp.

49,4

0,0

43

0,0

40,2

0,0

49

0,0

44,4

0,0

40,4

0,0

44

0,0

46,5

0,0

38

0,0

43,5

0,0

42,1

0,0

36,7

0,0

42,5

0,0

41,7

0,0

37,1

0,0

42,1

0,0

40,1

0,0

36,3

0,0

42,2

0,0

39,2

0,0

37,8

0,0

43,7

0,0

42,2

0,0

40,9

0,0

42,7

0,0

38,5

0,0

41,2

0,0

45,6

0,0

42,4

0,0

39,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Não foram detetadas componentes tonais nem componentes impulsivas, pelo que K 1 = K2 = 0
Os valores de ruído ambiente apresentados resultam da integração de 4 amostras, 2 em cada dia, ver anexos..
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dia

ent

noite

Cmet d

Cmet e

Cmet n

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0
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4. NÍVEIS DE AVALIAÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Por aplicação dos cálculos previstos nos critérios legais, obtêm-se os valores constantes do quadro 2.
Quadro 2 - valores obtidos dos cálculos previstos nos critérios legais aplicáveis, expressos em dB(A)

Ponto

Critério dos valores limite de exposição

Critério da Incomodidade Sonora: ruído ambiente (ra) - ruído residual (rr)

valores corrigidos p/ longa duração (Cmet)
R. Ambiente
R. Residual

diurno
Leq dia

Lden ra

Ln ra

Lden rr

Ln rr

ra

rr

1

53

47

50

40

45,90

49,20

2

59

54

46

37

50,90

3

52

46

45

37

4

45

37

47

5

60

54

Limites
legais
RGR
D.L.9/07

65 dB(A)

55 dB(A)

entardecer
diferença

Leq ent
ra

rr

0

45,50

43,76

43,76

7

51,20

45,80

42,30

3

40

42,20

43,01

48

41

53,50

44,39

65 dB(A)

55 dB(A)

---

Leq noite

diferença

rr

2

46,70

40,30

6

44,83

6

53,50

37,40

16

47,10

40,97

6

45,90

36,72

9

NA(*)

38,00

40,95

NA(*)

37,10

39,62

NA(*)

9

54,30

40,87

13

53,90

40,60

13

5 dB(A)

---

4 dB(A)

Nº 1 b) art. 13º

(*) dado que o valor de ruído ambiente medido foi inferior a 45 dB(A) não se aplica o critério de incomodidade.
X,X

Pontos em que são excedidos os limites legais de referência para incomodidade sonora

X,X

Pontos em que são excedidos os limites legais de referência para exposição máxima no exterior

Mod. 86/11 V02
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ra

Nº 1 a) art. 13º
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5. CONCLUSÕES
RGR – Regulamento Geral do Ruído – aprovado pelo D.L. 9/2007 de 17 de Janeiro de 2007diploma legal onde se encontram definidas as imposições aplicáveis à avaliação acústica, que são:
A instalação e exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas envolventes em zonas
classificadas como mistas, ou na envolvente de zonas sensíveis ou mistas na proximidade de receptores sensíveis
isolados estão sujeito aos seguintes limites:
Nível sonoro médio de longa duração (critério de exposição)

nº 1 a) do artigo 13º que remete para o
nº 1 do artigo 11º

Níveis sonoros de longa duração
Valores máximos admissíveis
Lden - 24 horas
Ln - nocturno

Zonas sensíveis

 55 dB(A)

 45 dB(A)

Zonas mistas

 65 dB(A)

 55 dB(A)

Zonas não classificadas ou receptores
isolados

 63 dB(A)

 53 dB(A)

Critério da Incomodidade sonora

nº 1 b) do artigo 13º

Diferença entre o valor de LAeq ra
(ruído ambiente) medido durante a
laboração da empresa e o valor de
LAeq rr (ruído residual), medido no
mesmo período mas com a empresa
parada

LAeq ra – LAeq rr
Valores reportados a 1 mês
Diurno
Entardecer
Nocturno
07H00 – 20H00

20H00 – 23H00

23H00 –07H00

 5 dB(A)

 4 dB(A)

 3 dB(A)

+
D

+
D

+
D

O D é um
factor
dependente
da duração
do ruído em
estudo no
período de
referência
(anexo I do
D.L.)

Resumo de imposições legais aplicáveis segundo o RGR

Nota: as zonas mistas ou sensíveis serão definidas em função do uso para o qual o local se encontra vocacionado, o
qual deverá estar definido ou ser previsto em instrumentos de planeamento territorial.
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Nº 1 a) do artigo 13º do RGR – Nível sonoro médio de longa duração (critério de exposição)
Em todos os pontos da envolvente analisada (Pontos 1, 2, 3, 4 e 5), os parâmetros Lden,
descritor das 24 horas, e Ln, descritor para o período noturno, cumprem os valores
regulamentares, já que os valores são inferiores a 65 dB(A) e 55 dB(A), respetivamente.
Esta conclusão baseia-se no facto de todos os locais estarem em zona mista ou equiparada
(classificação d zonas efetuada pela CM de Mangualde).

Nº 1 b) do artigo 13º do RGR - Critério de incomodidade
Para o funcionamento da SONAE INDÚSTRIA situada em Mangualde, verifica-se que:
Para o período diurno os valores regulamentares não cumprem os requisitos nos Pontos 2 e
5, cumprindo nos restantes pontos.
No período de entardecer os valores regulamentares não cumprem os requisitos nos Pontos
2, 3 e 5, cumprindo nos restantes pontos.
No período noturno os valores regulamentares não cumprem os requisitos nos Pontos 1, 2, 3
e 5.
No ponto 4 não se aplica este critério dado que os valores de ruído ambiente foram
inferiores a 45 dB(A).
Assim, relativamente aos requisitos acústicos aplicáveis (cumulativamente) pode concluir-se que:
O funcionamento da instalação da SONAE INDÚSTRIA situada em Mangualde, não cumpre
integralmente os requisitos sonoros legais aplicáveis à emissão de ruído para a envolvente,
impostos pelo RGR – Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo D.L. 09/2007, uma vez que o
seu funcionamento origina níveis sonoros acima dos valores para o critério de incomodidade
avaliado no ponto 1 (no período diurno), nos pontos 2 e 5 (nos períodos diurno, entardecer e
noturno), no ponto 3 (no período de entardecer e noturno), junto aos recetores sensíveis mais
próximos.

Nota 1: estes resultados são válidos para o funcionamento da fonte em causa nas condições actuais,
reproduzidas no ensaio agora descrito, as quais correspondem, segundo informação dos responsáveis, ao modo
habitual de funcionamento.
Verificado por:

ANA BICKER
Resp. Laboratório de Ruído e Vibrações
E.mail: ambicker@isq.pt
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ANEXO 1
Ponto 1
Fotos e Tabelas de Resultados
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Água Levada
MANGUALDE

Ponto 1

Ponto 1

O Ponto 1 situou-se no exterior, na periferia da localidade de Água Levada, a Norte das instalações da
SONAE Indústria - Mangualde. O ponto pretende representar a situação na envolvente Norte.
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Ponto 1

Vista do ponto 1 em direção às instalações da SONAE
INDÚSTRIA - Mangualde.

Vista do ponto 1 em direção ao recetor sensível.

As fotografias servem para identificar os locais de medição, embora não correspondam à campanha
agora relatada.
Nota: As medições foram realizadas aproximadamente a 1,5 m de altura acima do solo.

Fontes de Ruído Predominantes:
O ruído proveniente da laboração da instalação da SONAE INDÚSTRIA - Mangualde é audível no ponto de
medição. Verifica-se ainda influência pontual da atividade de moradores e ruído animal (cães, aves e insetos)
.
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Período Diurno – PONTO 1
Ruído Ambiente
Start
End

Amostra
Duração (min)
Leq Fast (dBA)
Leq Impulso (dBA)

Campanha 1

Campanha 2

21/12/2015
1
2
15
15
47,3 48,3
51,2 50,9

22/12/2015
3
4
15
15
42,8 42,7
46,8 46,4
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TOTAL
60

45,9
49,4

Source
RR_DIA

Ruído Residual – Campanha 1
13-08-15 15:27:58
13-08-15 18:04:03
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
49,4
02:24:47

Ruído Residual – Período Diurno – Campanha 2
14-08-15 13:48:48
14-08-15 16:39:43
Leq
Duration
specific
cumulated
Source
dB
h:min:s
RR_DIA
49,0
02:27:36
Start
End
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Período Entardecer – PONTO 1

Start
End

Ruído Ambiente
Campanha 1

Campanha 2

Amostra
Duração (min)

21/12/2015
1
2
15
15

22/12/2015
3
4
15
15

Leq Fast (dBA)

47,5

42,3

Leq Impulso (dBA)

51,6

47,3
48,7

44,9

42,6
44,5
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Source
RR_ENT

Ruído Residual – Campanha 1
13-08-15 21:42:38
13-08-15 23:01:08
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
43,0
01:13:00

TOTAL
60

45,5
48,4

Ruído Residual – Período Diurno – Campanha 2
14-08-15 21:58:43
14-08-15 23:01:53
Leq
Duration
specific
cumulated
Source
dB
h:min:s
RR_ENT
44,4
00:58:18
Start
End
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Período Noturno – PONTO 1

Start
End

Ruído Ambiente
Campanha 1

Campanha 2

Amostra
Duração (min)

21/12/2015
1
2
15
15

22/12/2015
3
4
15
15

Leq Fast (dBA)

48,1

43,1

Leq Impulso (dBA)

49,6

48,9
50,3

47,4

44,5
48,6
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Source
RR_NOI

Ruído Residual – Campanha 1
13-08-15 23:23:43
14-08-15 04:14:58
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
40,2
04:13:36

TOTAL
60

46,7
49,1

Ruído Residual – Período Diurno – Campanha 2
14-08-15 23:45:38
15-08-15 04:16:08
Leq
Duration
specific
cumulated
Source
dB
h:min:s
RR_NOI
40,4
04:00:20
Start
End
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ANEXO 2
Ponto 2
Fotos e Tabelas de Resultados
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Água Levada
MANGUALDE

Ponto 2

Ponto 2

O Ponto 2 situou-se no exterior, na periferia da localidade de Santa Luzia, a Oeste das instalações da SONAE
Indústria - Mangualde. O ponto pretende representar a situação na envolvente Oeste.
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Ponto 2

Vista do ponto 2 em direção às instalações da SONAE
INDÚSTRIA – Mangualde e ao recetor sensível.

Vista do ponto 2 em direção à envolvente Norte.

As fotografias servem para identificar os locais de medição, embora não correspondam à
campanha agora relatada.
Nota: As medições foram realizadas aproximadamente a 1,5 m de altura acima do solo.

Fontes de Ruído Predominantes:
O ruído proveniente da laboração da instalação da SONAE INDÚSTRIA - Mangualde é audível no ponto de
medição. Verifica-se ainda influência pontual mas preponderante do ladrar de cães e com menor influência a
atividade de moradores e ruído de outros animais (aves e insetos).
.
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Período Diurno – PONTO 2
Ruído Ambiente
Start
End

Amostra
Duração (min)
Leq Fast (dBA)
Leq Impulso (dBA)

Campanha 1

Campanha 2

21/12/2015
1
2
15
15

22/12/2015
3
4
15
15

49,2

49,3

51,5

52,8

51,9

53,8

55,4

57

TOTAL
60

Source
RR_DIA

50,9
54,9

Start
End

Source
RR_DIA
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Ruído Residual – Campanha 1
13-08-15 16:24:09
13-08-15 18:14:17
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
44,0
01:30:32
Ruído Residual – Campanha 2
14-08-15 09:35:33
14-08-15 10:27:53
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
43,5
00:48:52
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Período Entardecer – PONTO 2

Start
End

Ruído Ambiente

Amostra
Duração (min)
Leq Fast (dBA)
Leq Impulso (dBA)

Campanha 1

Campanha 2

21/12/2015
1
2
15
15

22/12/2015
3
4
15
15

51,3

51

51,2

51,4

55,9

54

54,4

52,4

Source
RR_ENT
TOTAL
60

51,2
54,4

Start
End

Source
RR_ENT
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Ruído Residual – Campanha 1
13-08-15 19:57:29
13-08-15 20:56:13
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
46,5
00:50:24

Ruído Residual – Campanha 2
14-08-15 21:04:22
14-08-15 21:54:28
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
42,1
00:41:20
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Período Noturno – PONTO 2

Start
End

Ruído Ambiente
Campanha 1

Amostra
Duração (min)
Leq Fast (dBA)
Leq Impulso (dBA)

21/12/2015
1
2
15
15

Campanha 2
22/12/2015
3
4
15
15

54,9

54,7

52,8

50,7

56,5

56,3

55,1

53,8

Source
RR_NOI
TOTAL
60

53,5
55,6

Start
End

Source
RR_NOI
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Ruído Residual – Campanha 1
14-08-15 02:59:53
14-08-15 04:07:57
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
38,0
01:00:00

Ruído Residual – Campanha 2
15-08-15 01:44:14
15-08-15 02:41:01
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
36,7
00:55:32
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ANEXO 3
Ponto 3
Fotos e Tabelas de Resultados
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Água Levada
MANGUALDE

Ponto 3

Ponto 3

O Ponto 3 situou-se no exterior, na periferia da localidade de Santa Luzia, a Sul das instalações da SONAE
Indústria - Mangualde. O ponto pretende representar a situação na envolvente Sul.

SONAE INDUSTRIA - MANGUALDE – Avaliação de Ruído para o Exterior – Anexo 3
Obra nº 15.00017.55.39.0054 Rel. refª LABRV/00249/16
Mod. 86/11 V02

2/6

Laboratório de Ruído e Vibrações

Ponto 3

Vista do ponto 3 em direção às instalações da SONAE
INDÚSTRIA – Mangualde e ao recetor sensível.

Vista do ponto 3 em direção aos recetores sensíveis na
envolvente Sul.

As fotografias servem para identificar os locais de medição, embora não correspondam à campanha
agora relatada.
Nota: As medições foram realizadas aproximadamente a 1,5 m de altura acima do solo.

Fontes de Ruído Predominantes:
O ruído proveniente da laboração da instalação da SONAE INDÚSTRIA - Mangualde é audível no ponto de
medição. Verifica-se ainda influência muito pontual de actividade de moradores e ruído de animais (cães, aves
e insetos).
.
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Período Diurno – PONTO 3
Ruído Ambiente
Start
End

Amostra
Duração (min)
Leq Fast (dBA)
Leq Impulso (dBA)

Campanha 1

Campanha 2

21/12/2015
1
2
15
15

22/12/2015
3
4
15
15

42,8
46,8

47,4
49,9

46
47,8

45,9
47,8

TOTAL
60

Source
RR_NOI

45,8
48,2

Start
End
Source
RR_Dia
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Ruído Residual – Campanha 1
14-08-15 02:59:53
14-08-15 04:07:57
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
38,0
01:00:00
Ruído Residual – Campanha 2
14-08-15 17:08:13
14-08-15 19:38:25
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
42,1
01:53:04
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Período Entardecer – PONTO 3

Start
End

Ruído Ambiente
Campanha 1

Amostra
Duração (min)
Leq Fast (dBA)
Leq Impulso (dBA)

21/12/2015
1
2
15
15

Campanha 2
22/12/2015
3
4
15
15

47,9

47

46,7

46,9

50,9

50,8

51,4

48,5

Source
RR_Ent
TOTAL
60

47,1
50,5

Start
End
Source
RR_Ent
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Obra nº 15.00017.55.39.0054 Rel. refª LABRV/00249/16
Mod. 86/11 V02

Ruído Residual – Campanha 1
13-08-15 20:00:09
13-08-15 20:51:37
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
41,7
00:48:32

Ruído Residual – Campanha 2
14-08-15 20:24:21
14-08-15 20:57:41
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
40,1
00:27:59
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Laboratório de Ruído e Vibrações

Período Noturno – PONTO 3

Start
End

Ruído Ambiente

Amostra
Duração (min)
Leq Fast (dBA)
Leq Impulso (dBA)

Campanha 1

Campanha 2

21/12/2015
1
2
15
15

22/12/2015
3
4
15
15

46,3

45,1

46,5

45,9

47,7

47,3

50,8

47,1

Source
RR_Noi
TOTAL
60

45,9
48,5

Start
End
Source
RR_Noi

SONAE INDUSTRIA - MANGUALDE – Avaliação de Ruído para o Exterior – Anexo 3
Obra nº 15.00017.55.39.0054 Rel. refª LABRV/00249/16
Mod. 86/11 V02

Ruído Residual – Campanha 1
14-08-15 00:56:45
14-08-15 02:23:09
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
37,1
01:18:30

Ruído Residual – Campanha 2
14-08-15 23:25:11
15-08-15 04:10:21
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
36,3
04:26:59
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Laboratório de Ruído e Vibrações

ANEXO 4
Ponto 4
Fotos e Tabelas de Resultados

SONAE INDUSTRIA - MANGUALDE – Avaliação de Ruído para o Exterior – Anexo 4
Obra nº 15.00017.55.39.0054 Rel. refª LABRV/00249/16
Mod. 86/11 V02
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Laboratório de Ruído e Vibrações

Água Levada
MANGUALDE

Ponto 4

Ponto 4

O Ponto 4 situou-se no exterior, na periferia da localidade de Água Levada, a Este das instalações da SONAE
Indústria - Mangualde. O ponto pretende representar a situação na envolvente Este.

SONAE INDUSTRIA - MANGUALDE – Avaliação de Ruído para o Exterior – Anexo 4
Obra nº 15.00017.55.39.0054 Rel. refª LABRV/00249/16
Mod. 86/11 V02
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Laboratório de Ruído e Vibrações

Ponto 4

Vista do ponto 4 em direção às instalações da SONAE
INDÚSTRIA – Mangualde.

Vista do ponto 4 em direção ao recetor sensível.

As fotografias servem para identificar os locais de medição, embora não correspondam à campanha
agora relatada.
Nota: As medições foram realizadas aproximadamente a 1,5 m de altura acima do solo.

Fontes de Ruído Predominantes:
O ruído proveniente da laboração da instalação da SONAE INDÚSTRIA - Mangualde é audível no ponto de
medição. Verifica-se ainda influência muito pontual de tráfego automóvel na Rua das Motas e ruído de animais
(aves e insetos).

SONAE INDUSTRIA - MANGUALDE – Avaliação de Ruído para o Exterior – Anexo 4
Obra nº 15.00017.55.39.0054 Rel. refª LABRV/00249/16
Mod. 86/11 V02
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Laboratório de Ruído e Vibrações

Período Diurno – PONTO 4
Ruído Ambiente
Start
End

Amostra
Duração (min)
Leq Fast (dBA)
Leq Impulso (dBA)

Campanha 1

Campanha 2

21/12/2015
1
2
15
15

22/12/2015
3
4
15
15

44,9
46,2

44,7
48,3

35
39,3

35,7
39,7

TOTAL
60

Source
RR_Dia

42,2
45,0

Start
End
Source
RR_Dia

SONAE INDUSTRIA - MANGUALDE – Avaliação de Ruído para o Exterior – Anexo 4
Obra nº 15.00017.55.39.0054 Rel. refª LABRV/00249/16
Mod. 86/11 V02

Ruído Residual – Campanha 1
13-08-15 16:19:45
13-08-15 20:00:37
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
42,2
03:29:30
Ruído Residual – Campanha 2
14-08-15 16:27:52
14-08-15 18:32:28
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
43,7
01:59:40
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Laboratório de Ruído e Vibrações

Período Entardecer – PONTO 4

Start
End

Ruído Ambiente
Campanha 1

Amostra
Duração (min)
Leq Fast (dBA)
Leq Impulso (dBA)

21/12/2015
1
2
15
15

Campanha 2
22/12/2015
3
4
15
15

37,6

36,6

39,8

37,6

39,7

39,5

44

40,4

Source
RR_Ent
TOTAL
60

38,0
41,3

Start
End
Source
RR_Ent

SONAE INDUSTRIA - MANGUALDE – Avaliação de Ruído para o Exterior – Anexo 4
Obra nº 15.00017.55.39.0054 Rel. refª LABRV/00249/16
Mod. 86/11 V02

Ruído Residual – Campanha 1
13-08-15 21:56:18
13-08-15 23:02:46
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
39,2
00:58:36

Ruído Residual – Campanha 2
14-08-15 20:00:04
14-08-15 20:49:56
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
42,2
00:44:00
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Laboratório de Ruído e Vibrações

Período Noturno – PONTO 4

Start
End

Ruído Ambiente

Amostra
Duração (min)
Leq Fast (dBA)
Leq Impulso (dBA)

Campanha 1

Campanha 2

21/12/2015
1
2
15
15

22/12/2015
3
4
15
15

37,6

37,5

37

36,3

40,1

39,9

38,7

38,3

Source
RR_Noi
TOTAL
60

37,1
39,3

Start
End
Source
RR_Noi

SONAE INDUSTRIA - MANGUALDE – Avaliação de Ruído para o Exterior – Anexo 4
Obra nº 15.00017.55.39.0054 Rel. refª LABRV/00249/16
Mod. 86/11 V02

Ruído Residual – Campanha 1
13-08-15 23:03:10
14-08-15 00:26:14
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
37,8
01:10:28

Ruído Residual – Campanha 2
14-08-15 23:12:12
15-08-15 03:28:16
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
40,9
03:45:45
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Laboratório de Ruído e Vibrações

ANEXO 5
Ponto 5
Fotos e Tabelas de Resultados

SONAE INDUSTRIA - MANGUALDE – Avaliação de Ruído para o Exterior – Anexo 5
Obra nº 15.00017.55.39.0054 Rel. refª LABRV/00249/16
Mod. 86/11 V02
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Laboratório de Ruído e Vibrações

Água Levada
MANGUALDE

Ponto 5

Ponto 5

O Ponto 5 situou-se no exterior, na periferia da localidade de Santa Luzia, a Oeste das instalações da SONAE
Indústria - Mangualde. O ponto pretende representar a situação na envolvente Oeste.

SONAE INDUSTRIA - MANGUALDE – Avaliação de Ruído para o Exterior – Anexo 5
Obra nº 15.00017.55.39.0054 Rel. refª LABRV/00249/16
Mod. 86/11 V02
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Laboratório de Ruído e Vibrações

Ponto 5

Vista do ponto 5 em direção às instalações da SONAE
INDÚSTRIA – Mangualde.

Vista do ponto 5 em direção ao recetor sensível.

As fotografias servem para identificar os locais de medição, embora não correspondam à campanha
agora relatada.
Nota: As medições foram realizadas aproximadamente a 1,5 m de altura acima do solo.

Fontes de Ruído Predominantes:
O ruído proveniente da laboração da instalação da SONAE INDÚSTRIA - Mangualde é audível no ponto de
medição. Verifica-se ainda influência pontual de ruído de animais (aves e insetos).

SONAE INDUSTRIA - MANGUALDE – Avaliação de Ruído para o Exterior – Anexo 5
Obra nº 15.00017.55.39.0054 Rel. refª LABRV/00249/16
Mod. 86/11 V02
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Laboratório de Ruído e Vibrações

Período Diurno – PONTO 5
Ruído Ambiente
Start
End

Amostra
Duração (min)
Leq Fast (dBA)
Leq Impulso (dBA)

Campanha 1

Campanha 2

21/12/2015
1
2
15
15

22/12/2015
3
4
15
15

54,4
56,7

54,3
57,4

53
55,9

52,3
54,6

TOTAL
60

Source
RR_Dia

53,5
56,3

Start
End
Source
RR_Dia

SONAE INDUSTRIA - MANGUALDE – Avaliação de Ruído para o Exterior – Anexo 5
Obra nº 15.00017.55.39.0054 Rel. refª LABRV/00249/16
Mod. 86/11 V02

Ruído Residual – Campanha 1
13-08-15 16:57:25
13-08-15 19:58:37
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
42,7
02:50:40
Ruído Residual – Campanha 2
14-08-15 16:13:43
14-08-15 19:55:59
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
45,6
03:24:39
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Laboratório de Ruído e Vibrações

Período Entardecer – PONTO 5

Start
End

Ruído Ambiente
Campanha 1

Amostra
Duração (min)
Leq Fast (dBA)
Leq Impulso (dBA)

21/12/2015
1
2
15
15

Campanha 2
22/12/2015
3
4
15
15

55,3

53,8

52,8

54,9

57,1

56,4

55,7

59,6

Source
RR_Ent
TOTAL
60

54,3
57,5

Start
End
Source
RR_Ent

SONAE INDUSTRIA - MANGUALDE – Avaliação de Ruído para o Exterior – Anexo 5
Obra nº 15.00017.55.39.0054 Rel. refª LABRV/00249/16
Mod. 86/11 V02

Ruído Residual – Campanha 1
13-08-15 19:58:33
13-08-15 20:40:09
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
38,5
00:36:44

Ruído Residual – Campanha 2
14-08-15 19:59:59
14-08-15 20:48:31
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
42,4
00:46:33
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Laboratório de Ruído e Vibrações

Período Noturno – PONTO 5

Start
End

Ruído Ambiente

Amostra
Duração (min)
Leq Fast (dBA)
Leq Impulso (dBA)

Campanha 1

Campanha 2

21/12/2015
1
2
15
15

22/12/2015
3
4
15
15

51,9
53,5

52,4
54

55,7
58,5

54,6
58,2

Source
RR_Noi
TOTAL
60

53,9
56,6

Start
End
Source
RR_Noi

SONAE INDUSTRIA - MANGUALDE – Avaliação de Ruído para o Exterior – Anexo 5
Obra nº 15.00017.55.39.0054 Rel. refª LABRV/00249/16
Mod. 86/11 V02

Ruído Residual – Campanha 1
13-08-15 23:08:13
14-08-15 00:58:57
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
41,2
01:45:08

Ruído Residual – Campanha 2
14-08-15 23:00:15
15-08-15 00:22:15
Leq
Duration
specific
cumulated
dB
h:min:s
39,9
01:18:32
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ANEXO XIV - MAPAS DE RUÍDO

Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Aditamento - Anexo XIV

MAPA DE RUÍDO DA SITU
SITUAÇÃO ATUAL – LDEN

Figura 1 – Mapa de ruído da situação atual - Lden.
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Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Aditamento - Anexo XIV

MAPA DE RUÍDO DA SITU
SITUAÇÃO ATUAL – LN

Figura 2- Mapa de ruído da situação atual - Ln.
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Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Aditamento - Anexo XIV

MAPA DE RUÍDO DA SITU
SITUAÇÃO FUTURA – LDEN

Figura 3 – Mapa de ruído da situação futura - Lden.
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Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Aditamento - Anexo XIV

MAPA DE RUÍDO DA SITUAÇÃO FUTURA - LN

Figura 4 – Mapa de ruído da situação futura - Ln.
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Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Aditamento - Anexo XIV

MAPA DE RUÍDO DA SITU
SITUAÇÃO FUTURA, NA AUSÊNCIA DO PROJETO
TO – LDEN

Figura 5 – Mapa de ruído da situação futura, na ausência do projeto - Lden.
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Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Aditamento - Anexo XIV

MAPA DE RUÍDO DA SITU
SITUAÇÃO FUTURA, NA AUSÊNCIA DO PROJETO
TO – LN

Figura 6 – Mapa de ruído da situação futura,, na ausência do projeto - Ln.
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ANEXO XV - NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA DAS FONTES INDUSTRIAIS

Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Aditamento - Anexo XV

NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA EM OITAVAS E ALTURA DAS FONTES INDUSTRIAIS SIMULADAS
De seguida apresenta-se a interface do software utilizado (Predictor), onde se
encontram representados os seguintes parâmetros relativos às fontes industriais
simuladas:
Desc.

Descrição da fonte Sonora;

Ground H

Altura do solo e/ou altura do solo + altura da estrutura sobre a qual se encontra a fonte;

Height

Altura da fonte relativamente ao solo e/ou à estrutura sobre a qual se encontra;

Lw 63

Nível de potência sonora para a frequência de 63 Hz;

Lw 125

Nível de potência sonora para a frequência de 125 Hz;

Lw 250

Nível de potência sonora para a frequência de 250 Hz;

Lw 500

Nível de potência sonora para a frequência de 500 Hz;

Lw 1k

Nível de potência sonora para a frequência de 1000 Hz;

Lw 2k

Nível de potência sonora para a frequência de 2000 Hz;

Lw 4k

Nível de potência sonora para a frequência de 4000 Hz;

Lw 8k

Nível de potência sonora para a frequência de 8000Hz;

Name

Nome/código atribuído à fonte sonora;

Lw Tot

Nível de potência Sonora;
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ANEXO XVI - MAPAS DE RUÍDO PARTICULAR

Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Aditamento - Anexo XVI

RUÍDO PARTICULAR DA C
CENTRAL DE BIOMASSA – LDEN

Figura 1 – Ruído particular da central de biomassa - Lden.
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Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Aditamento - Anexo XVI

RUÍDO PARTICULAR DA C
CENTRAL DE BIOMASSA – LN

Figura 2 - Ruído particular da central de biomassa - Ln.
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ANEXO XVII - SISTEMAS ECOLÓGICOS - ÁREA DE ESTUDO

Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Aditamento - Anexo XVII

SISTEMAS ECOLÓGICOS – ÁREA DE ESTUDO

Extrato carta Militar n.º 189
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ANEXO XVIII - SISTEMAS ECOLÓGICOS - LISTAGENS DE ESPÉCIES

Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Aditamento - Anexo XVIII

A - CATEGORIAS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA IUCN (VERSÃO 3.1: IUCN 2001)
UTILIZADAS NO PRESENTE ESTUDO

•

Criticamente Em Perigo (CR) – Um taxon considera-se Criticamente em
Perigo quando as melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre
qualquer um dos critérios A a E para Criticamente em Perigo, pelo que se
considera como enfrentando um risco de extinção na natureza extremamente
elevado.

•

Em Perigo (EN) – Um taxon considera-se Em Perigo quando as melhores
evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E
para Em Perigo, pelo que se considera como enfrentando um risco de extinção
na natureza muito elevado.

•

Vulnerável (VU) – Um taxon considera-se Vulnerável quando as melhores
evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E
para Vulnerável, pelo que se considera como enfrentando um risco de extinção
na natureza elevado.

•

Quase Ameaçado (NT) – Um taxon considera-se Quase Ameaçado quando,
tendo sido avaliado pelos critérios, não se qualifica atualmente como
Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável, sendo no entanto provável
que lhe venha a ser atribuída uma categoria de ameaça num futuro próximo.

•

Pouco Preocupante (LC) – Um taxon considera-se Pouco Preocupante
quando, tendo sido avaliado pelos critérios, não se qualifica atualmente em
nenhuma das categorias anteriormente referidas (Criticamente Em Perigo, Em
Perigo, Vulnerável ou Quase Ameaçado). Taxa de distribuição ampla e
abundantes são incluídos nesta categoria.

•

Informação Insuficiente (DD) – Um taxon considera-se com Informação
Insuficiente quando não há informação adequada para fazer uma avaliação
direta ou indireta do seu risco de extinção, com base na sua distribuição e/ou
estatuto da população. Um taxon nesta categoria pode até estar bem estudado
e a sua biologia ser bem conhecida, mas faltarem dados adequados sobre a
sua distribuição e/ou abundância. Não constitui, por isso, uma categoria de
ameaça.

•

Não Aplicável (NA) – Categoria de um taxon que não reúne as condições
julgadas necessárias para ser avaliado a nível regional.

•

Não Avaliado (NE) – Um taxon considera-se Não Avaliado quando não foi
avaliado pelos critérios em causa.
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B – CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E DIRETIVAS COMUNITÁRIAS TRANSPOSTAS PARA O
QUADRO LEGAL NACIONAL NO ÂMBITO DA CONSERVAÇÃO DA VIDA SELVAGEM

•

Diretiva Aves (Diretiva 2009/147/CE, revogou a Diretiva 79/409/CEE), relativa
à conservação das aves selvagens e a Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE)
relativa à conservação dos habitats naturais e da flora e fauna selvagem,
transpostas pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação dada
pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, alterada pelo Decreto-Lei n.º
156-A/2013, de 8 de novembro: Anexo A-I – Espécies de aves de interesse
comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de proteção
especial; Anexo A-II – Espécies de aves cujo comércio de aves é permitido nas
condições previstas na alínea a) do n.º 7 do artigo 11º; Anexo A-III – Espécies
de aves cujo comércio pode ser objeto de limitações conforme definido na
alínea b) do n.º 7 do artigo 11º; Anexo B-I – Tipos de Habitats naturais de
interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais
de conservação; Anexo B-II - Espécies animais e vegetais de interesse
comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de
conservação; Anexo B-III – Critérios de seleção dos sítios suscetíveis de serem
identificados como sítios de importância comunitária e designados como zonas
especiais de conservação; Anexo B-IV – Espécies animais e vegetais de
interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa; Anexo B-V –
Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita
na natureza e exploração podem ser objeto de medidas de gestão; Anexo C –
Métodos e meios de captura e abate e meios de transporte proibidos; Anexo D
– Espécies cinegéticas.

•

Convenção de Berna (Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro): Relativa à
conservação da vida selvagem e dos habitats naturais da Europa. Anexo I –
Espécies da flora estritamente protegidas; Anexo II – Espécies da fauna
estritamente protegidas; Anexo III – Espécies da fauna protegidas; Anexo IV –
Meios e métodos de captura interditos.

•

Convenção de Bona (Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de outubro): Relativa à
conservação das espécies migradoras pertencentes à fauna selvagem. Anexo I
– Espécies migradoras ameaçadas; Anexo II – Espécies migradoras cujo
estado de conservação é desfavorável.

•

Convenção CITES (Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de abril e da Portaria n.º
236/91, de 22 de março, Anexos I, II e III): Relativa ao comércio internacional
de espécies da fauna e da flora selvagens ameaçadas de extinção. Anexo I –
Espécies ameaçadas de extinção que são ou poderão ser afetadas pelo
comércio, o qual só poderá ser autorizado em circunstâncias excecionais, de
modo a não pôr ainda mais em perigo a sobrevivência das referidas espécies;
Anexo II – Espécies que, apesar de atualmente não estarem ameaçadas de
extinção, o poderão vir a estar se o seu comércio não estiver sujeito a
regulamentação restritiva, que evite uma exploração incompatível com a sua
sobrevivência; Anexo III – Espécies autóctones em relação às quais o Estado
em que ocorrem considere necessário impedir ou restringir a sua exploração.
Regulamento CE n.º 1332/2005 da Comissão de 9 de agosto (Anexos A, B e C)
relativos à proteção de espécies da fauna e da flora selvagens através do
controlo do seu comércio.
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C – ESPÉCIES FLORÍSTICAS IDENTIFICADAS NA ÁREA DE ESTUDO
NOME CIENTIFICO
Pteridium aquilinum
Quercus faginea
Pinus pinaster
Cupressus lusitânica

NOME VULGAR
Feto-ordinário
Carvalho cerquinho
Pinheiro-bravo
Cedro-do-buçaco

Alnus glutinosa

Amieiro

Betula pendula

Betula ou Vidoeiro

Fraxinus angustifolia
Lithodora prostrata
Ulmus minor
Salix sp.
Populus sp.
Cistus psilosepalus
Halimium ocymoides
Calluna vulgaris

Freixo
Sargacinho
Ulmeiro
Salgueiros
Choupos
Sanganho
Mato-branco
Urze

Erica ciliaris

Urze-carapaça

Cytisus striatus

Giesta-amarela

Genista florida

Giesta-piorneira

Genista triacanthos
Pterospartum tridentatum
Ulex europaeus
Ulex minor
Eucalyptus globulus
Phytolacca americana
Hakea sericea

Ranha-lobo
Carqueja
Tojo
Tojo-molar
Eucalipto
Fitolaca
Espinheiro-bravo

Rubus ulmifolius

Silva

Solanum nigrum

Erva-moira

Digitalis purpúrea

Dedaleira

Agrostis truncatula
Agrostis curtisii

Linho-de-raposa
Famanco
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D – ESPÉCIES FAUNÍSTICAS COM POTENCIAL OCORRÊNCIA NA ÁREA DE ESTUDO

NOME CIENTIFICO

i

NOME VULGAR

CATEGORIA

Athene noctua

Mocho-galego

LC

Strix aluco

Coruja-do-mato

LC

Tyto alba

Coruja-das-torres

LC

Mus musculus

Rato-doméstico

LC

Rattus norvegicus

Ratazana

NA

Erinaceus europaeus

Ouriço-cacheiro

LC

Talpa occidentalis

Toupeira

LC

Podarcis hispanica

Lagartixa-iberica

LC

Podarcis bocagei

Lagartixa-de-bocage

LC

Lacerta lepida

Sardão

LC

AVES

M AMÍFEROS

HERPETOFAUNA

i

LC – Pouco Preocupante: Um taxon considera-se Pouco Preocupante quando, tendo sido avaliado pelos critérios, não se qualifica
atualmente em nenhuma das categorias Criticamente Em Perigo, Em Perigo, Vulnerável ou Quase Ameaçado. Taxa de distribuição
ampla e abundantes não incluídos nesta categoria.
NA – Não Aplicável: Categoria de um taxon que não reúne as condições julgadas necessárias para ser avaliado a nível regional.
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