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1. INTRODUÇÃO
1.1. Identificação do Projeto
O projeto Biomassa Mangualde consiste na construção de uma Central Termoelétrica
a Biomassa Florestal, a localizar no lugar de Água Levada, Freguesia de Espinho,
Mangualde, sendo o proponente a SIAF Sociedade Iniciativa e Aproveitamentos
Florestais - Energia, S.A.. (doravante designada por SIAF).
Esta unidade produzirá, com recurso a biomassa, energia elétrica, que será injetada
na rede do Sistema Elétrico de Serviço Público (SEP), e energia térmica (vapor de
água e termofluído), que será utilizado no processo de fabrico da empresa SONAE
INDÚSTRIA - Produção e Comercialização de Derivados de Madeira, S.A. (doravante
designada SONAE INDÚSTRIA). É no interior das instalações dessa unidade industrial
que se localizará a central de biomassa, a construir.
A implementação deste projeto permitirá, assim, responder às necessidades, no que
se refere à energia térmica, da SONAE INDUSTRIA, através do fornecimento de cerca
de 36,5 ton/h de vapor de água e 450 m3/h de termofluído aquecido. Fornecerá,
também, cerca de 507 000 Nm3/h de gases de combustão, que serão utilizados pela
unidade industrial nos processos de secagem. Esta nova unidade produzirá, ainda,
energia elétrica, cerca de 83 GW/ano.
Relativamente à capacidade instalada, em termos elétricos, a central de biomassa terá
13 MW, sendo que a capacidade instalada total será de 70 MW PCI (Potência de
Combustão Instalada).
Este EIA, realizado em fase de Estudo Prévio, pretende avaliar os efeitos que este
projeto, terá sobre o ambiente, em todas as suas vertentes.
O proponente do projeto é a SIAF Sociedade Iniciativa e Aproveitamentos Florestais Energia, S.A., cujos dados gerais se apresentam na tabela seguinte.

Morada

SIAF Sociedade Iniciativa e Aproveitamentos Florestais
- Energia, S.A.
Lugar de Água Levada, Espinho, 3530-060 Mangualde

Telefone

+351 232 611 364

Fax

+351 232 619 192

NIPC

503 580 759

CAE

35112-R3 (Produção de eletricidade de origem térmica)

Designação

A central de biomassa insere-se na área industrial da SOANE INDUSTRIA, no lugar de
Água Levada, freguesia de Espinho, Mangualde.
1.2. Identificação da Entidade Licenciadora ou Competente para Autorização
A entidade coordenadora do licenciamento de atividade da SIAF é a Direção Geral de
Energia e Geologia (DGEG), ao abrigo do artigo 9º do Decreto-Lei nº 23/2010, de 25
de março, que aprova o Regime Jurídico da Atividade de Cogeração, alterado pela Lei
nº 19/2010, de 23 de agosto.
A central de biomassa objeto deste estudo terá uma potência instalada de 70 MW.
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Atendendo ao estipulado no nº 3 do art.º 1º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de
Outubro (alterado pelo Decreto-Lei nº 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei nº
179/2015, de 27 de agosto), a intervenção a realizar, preconizada no estudo prévio em
análise, insere-se na tipologia de projetos referida na alínea a) do ponto 3 do Anexo II:
“Instalações industriais destinadas à produção de energia elétrica, de vapor e de água
quente”.
Deste modo, dado que a potência instalada é superior a 50 MW, o projeto em questão
está sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), sendo a
Autoridade de AIA, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), de acordo com o artigo
8º do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº
47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei nº 179/2015, de 27 de agosto.
Por outro lado, tendo em conta a potência instalada, o projeto em causa carece,
também, da obtenção de licença ambiental, de acordo com o nº 5 do D.L. nº
127/20013, de 30 de agosto. A entidade competente para o seu licenciamento
ambiental é a APA.
1.3. Equipa do EIA
A elaboração do EIA referente ao Projeto "Biomassa Mangualde" é da
responsabilidade da Allvision - Consulting and Training, Lda. Para tal, a Allvision
reuniu uma vasta equipa multidisciplinar, constituída pelos seguintes elementos:
Participação/
Fator Ambiental
Coordenação da
Equipa
Clima

Geologia,
Geomorfologia e
Recursos Minerais
Recursos Hídricos
Subterrâneos

Recursos Hídricos
Superficiais

Nome

Formação Académica

Empresa

Carla Antunes

Eng.ª Biológica

Allvision, Lda

Filipa Teixeira

Eng.ª do Ambiente

Allvision, Lda

Benedito Calejo Rodrigues

Geólogo
Mestre em Geologia

Congeo, Lda

Nuno Rei

Geólogo

Congeo, Lda

Irene Palma

T.S. de Ambiente
Mestre em Tecnologias de
Remediação Ambiental

Congeo, Lda

Ivo Ferreira

Geólogo

Congeo, Lda

Joana Campos

T.S. de Ambiente
Mestre em Tecnologias de
Remediação Ambiental

Congeo, Lda

Carla Antunes

Eng.ª Biológica

Allvision, Lda

Salvador Teixeira

Eng.º Biológico

Allvision, Lda

Cristina Monteiro
Qualidade do Ar
Joana Nunes

Mestrado em Engenharia do
Ambiente
Mestrado em Engenharia do
Ambiente

UVW, Lda
UVW, Lda

Rui Calejo

Eng.º Civil

SOPSEC, SA

André Cordeiro

Mestre em Engenharia do
Ambiente

SOPSEC, SA

Sistemas Ecológicos

Filipa Teixeira

Eng.ª do Ambiente

Allvision, Lda

Solo e Usos do Solo
Paisagem

Luísa Roque

Arqª Paisagista

ApLoad, Lda

Património Cultural

Sandra Nogueira

Arqueóloga

Allvision, Lda

Sócio-Economia

Filipa Teixeira

Eng.ª do Ambiente

Allvision, Lda

Resíduos Sólidos

Carla Antunes

Eng.ª Biológica

Allvision, Lda

Ambiente Sonoro
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A elaboração do EIA, incluindo a realização de todos os trabalhos de campo
necessários, da autoria da equipa referida, decorreu no período compreendido entre
Julho e Novembro de 2016.

1.4. Metodologia e Estruturas do EIA
O presente estudo pretende caraterizar os diversos impactes decorrentes do projeto,
que ocorrerão durante as distintas fases – construção, exploração e desativação,
propor as medidas de minimização e/ou compensação necessárias e,
consequentemente, os planos de monitorização a implementar.
A metodologia adotada no desenvolvimento do EIA assentou nas seguintes etapas:
Análise e Caracterização do Projeto
Nesta fase efetuou-se uma análise e caracterização detalhada do projeto e das suas
alternativas, o que permitiu definir a área de intervenção, identificar as ações e
componentes do projeto que poderão causar impactes, bem como os fatores ou
descritores ambientais suscetíveis de serem afetados.
Tendo presente as especificidades do projeto, a fase de estudo em que se encontra
(Estudo Prévio) e a respetiva área de implantação e envolvente, foram considerados
os seguintes descritores/ fatores ambientais:
Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais,
Recursos Hídricos Subterrâneos,
Recursos Hídricos Superficiais,
Clima
Qualidade do Ar
Ambiente Sonoro
Sistemas Ecológicos
Ordenamento do Território e Ocupação do Solo
Património Cultural
Socioeconomia
Paisagem e Topografia
Resíduos Sólidos
Caracterização da Situação Atual (Situação de Referência)
Caracterização do estado de qualidade do ambiente nos domínios relevantes para o
Projeto em causa, nomeadamente no âmbito dos descritores/ fatores ambientais
considerados importantes.
Esta análise foi realizada tendo por base uma compilação da informação existente que
foi possível reunir, complementada por trabalho de campo, sempre que entendido
necessário pelos especialistas envolvidos.
Esta atividade é fulcral para uma análise bem suportada dos impactes ambientais.
Neste âmbito, foram realizadas visitas ao local para reconhecimento pormenorizado da
área de intervenção e da sua envolvente. Para os diversos descritores ambientais,
realizaram-se trabalhos de campo.
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Procedeu-se, também, à recolha dos elementos base necessários ao desenvolvimento
dos estudos (elementos do PDM de Mangualde, cartografia, elementos de
caracterização da qualidade do ar disponíveis, etc…), compilação de bibliografia
relevante e à consulta de várias entidades (CM Mangualde, Junta de Freguesia, APA,
Instituto de Meteorologia, INE, …).
Evolução Previsível da Situação Atual na Ausência do projeto – Alternativa
Zero
Permitirá obter uma base para a avaliação dos impactes do Projeto, nomeadamente, a
médio e longo prazo (fase de exploração do projeto). Para os descritores considerados
procurou-se identificar e caracterizar linhas de evolução prováveis na ausência do
Projeto.
Identificação e Avaliação dos Impactes
Esta atividade teve por base o conhecimento sobre a Situação Atual (ou de
Referência) e a sua evolução.
A identificação, análise e avaliação dos impactes será efetuada para as diversas fases
do projeto, nomeadamente Construção e Exploração. Atendendo à natureza do
projeto, não foi contemplada a fase de desativação (ver capítulo 5.3).
A avaliação dos impactes e a sua hierarquização será efetuada com recurso à
metodologia de Análise do Modo de Falhas e seus Efeitos Potenciais - FMEA (do
inglês Failure Mode and Effect Analysis). Trata-se de uma ferramenta da Qualidade
que tem como objetivo evitar, através da análise das falhas potenciais e da proposta
de ações de melhoria, a ocorrência de falhas no projeto ou processo, ou seja detetar
as falhas antes que o projeto seja executado ou implementado. Este método é muito
utilizado, também, em aplicações específicas, sendo a análise de fontes de risco em
engenharia de segurança um exemplo.
Esta metodologia foi ajustada ao propósito do EIA, sendo que com base no
conhecimento das características do projeto e da situação atual da área que será
afetada por este, serão identificados e avaliados os impactes decorrentes da sua
implementação. Os passos subsequentes da metodologia FMEA serão descritos nas
etapas seguintes do desenvolvimento do EIA.
A avaliação teve como suporte o conhecimento e o debate interdisciplinar no seio da
equipa. Utilizou-se uma escala qualitativa e quantitativa para a expressão dos
impactes, sendo os parâmetros de avaliação os seguintes:
- natureza: positivo ou negativo
- escala: local, regional ou nacional;
- Duração: nula, temporário, permanente;
- Reversibilidade: nula, reversível ou irreversível;
- Probabilidade de ocorrência: improvável, provável ou certo;
- significância: pouco significativo, significativo, muito significativo.
No Capítulo 7 será apresentada com maior detalhe a metodologia de avaliação dos
impactes aqui referida.
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Proposta de Medidas de Minimização e de Potencialização e Monitorização
Os impactes ambientais identificados foram alvo de análise visando a definição de
mecanismos e/ou ações, concretas e objetivas, que possam ser implementadas para
evitar, reduzir ou compensar os seus efeitos negativos, ou que permitam potenciar,
valorizar ou reforçar os aspetos positivos do projeto.
Assim, nesta etapa foi proposto um conjunto de medidas, para cada fase do projeto
estudada, bem como estabelecido um plano de monitorização, com o intuito de
verificar a eficácia da implementação das mesmas.
O EIA foi elaborado em conformidade com o conteúdo mínimo referido no Anexo V do
D.L. nº 151-B/2013 de 31 de Outubro (alterado pelos D.L. nº47/2014 de 24 de Março e
D.L. nº 179/2015 de 27 de Agosto) e com a lista de elementos a incluir no EIA,
constante do Anexo II da Portaria nº 399/2015 de 05 de Novembro.
A estrutura do EIA atendeu, ainda, aos critérios definidos pela APA para a fase de
Conformidade em AIA.
Seguindo a metodologia anteriormente descrita, foi elaborado o presente EIA, cujos
resultados se apresentam organizados em dois volumes:
Volume I – Relatório Síntese do EIA (incluindo anexos),
Volume II – Resumo Não Técnico.
O Relatório Síntese será constituído pelos seguintes capítulos:
1. Introdução
2. Antecedentes do Procedimento de EIA
3. Objetivos, Justificação e Antecedentes do Projeto
4. Enquadramento do Projeto
5. Descrição do Projeto
6. Caraterização do Ambiente Afetado
7. Identificação e Avaliação de Impactes
8. Análise de Risco
9. Medidas de Mitigação
10. Programas de Monitorização
11. Lacunas Técnicas ou de Conhecimento
12. Conclusão
13. Bibliografia
ANEXOS – Documentos e Peças Desenhadas
O Resumo Não Técnico pretende explicitar, de forma sintética e numa linguagem
corrente e simples, as principais matérias tratadas no Relatório Síntese.
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2. ANTECEDENTES DO PROCEDIMENTO DE AIA
Não existem antecedentes a assinalar ao presente EIA. Não houve lugar a Proposta
de Definição de Âmbito.
No capítulo seguinte são descritos os antecedentes do projeto em causa.
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3. OBJETIVOS, JUSTIFICAÇÃO E ANTECEDENTES DO PROJETO
3.1. Objetivos e Justificação do Projeto
A central termoelétrica a biomassa florestal (doravante designada "Biomassa
Mangualde"), objeto deste EIA, tem como objetivo a produção de energia elétrica a
partir de biomassa florestal, fornecendo simultaneamente a energia térmica residual,
vapor e termofluído, ao processo industrial da SONAE INDÚSTRIA.
Este projeto surge no âmbito do concurso público para atribuição de capacidade de
injeção de potência na rede do sistema elétrico de serviço público (SEP) e ponto de
receção associado para energia elétrica produzida em central de biomassa nos
distritos de Viseu e Guarda até 10MVA (Anúncio publicado no Diário da República nº
45, de 03 de março de 2006).
Na sequência do referido concurso público, a proposta apresentada pela SONAE
INDÚSTRIA foi aceite, tendo-lhe sido adjudicado o concurso público em 15/04/2011.
Posteriormente, na sequência da adjudicação, em 30/05/2011 foi celebrado um
contrato entre a SONAE INDÚSTRIA e a Direção Geral de Energia e Geologia
(DGEG), que tinha por objeto a atribuição de capacidade de injeção de potência na
rede do SEP e ponto de receção associado para energia elétrica produzida na
Biomassa Mangualde.
Em simultâneo, atendendo a que no local onde se pretende instalar a Biomassa
Mangualde, já se encontram instaladas e em funcionamento duas caldeiras de
biomassa, da qual é detentora a SIAF, a SONAE INDÚSTRIA cedeu a sua posição
contratual que detinha no referido contrato a essa empresa, mediante prévia aceitação
da DGEG.
Com a celebração do contrato de cessão de posição contratual, entre a SONAE
INDÚSTRIA, SIAF e a DGEG, a SIAF passa a ter como obrigação a construção e
exploração de uma central de biomassa, a localizar a uma distância não superior a
20Km relativamente à localização do ponto de receção associado e a energia térmica
produzida, sob a forma de calor, será destinada à unidade industrial de painéis MDF,
adjacente à central, permitindo aproveitar a maior parte da energia primária consumida
na central, contribuindo desta forma para a otimização da utilização dos recursos
naturais.
O investimento associado à implementação do projeto Biomassa Mangualde
corresponde a cerca de 35 M€.
3.2. Antecedentes do Projeto
Atualmente, as necessidades do processo industrial da SONAE INDÚSTRIA, em
termos de calor, são satisfeitas com recurso a duas caldeiras a biomassa.
A implementação do projeto Biomassa Mangualde permitirá suspender o
funcionamento da central existente e 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
e minimização de impactes decorrentes desta atividade.

19/ 206

Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

Em 10/12/2008, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) emitiu a licença ambiental
nº 205/2008, em nome da SONAE INDÚSTRIA, a qual abrange a unidade industrial de
Mangualde, bem como a atividade de produção de energia (elétrica e térmica), embora
esta seja da responsabilidade da SIAF.
Em meados de 2013, a SOANE INDUSTRIA submeteu o pedido de renovação da
referida licença, encontrando-se este ainda em análise.
Desta forma, a futura desativação da central existente, a ocorrer após a entrada em
funcionamento do projeto Biomassa Mangualde, atenderá ao estabelecido na licença
ambiental; pelo que esta atividade (desativação da central existente) não será
contemplada no âmbito deste estudo.
A conceção do projeto Biomassa Mangualde tem como premissa o aproveitamento de
algumas infraestruturas existentes que servem a central de biomassa em
funcionamento. Entre essas infraestruturas destaca-se o pórtico de amarração de linha
e o ramal de ligação.
Face ao exposto não foram consideradas quaisquer alternativas no que se refere ao
traçado do ramal de ligação entre a subestação da nova central, a localizar na mesma
área onde se encontra atualmente a subestação da central existente (isto é, a norte,
dentro da unidade industrial), e o ponto de ligação ao SEP.
Pelo exposto, também, não foram consideradas alternativas quanto à localização da
própria central de biomassa, dadas as premissas iniciais do projeto.

20/ 206

Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

4. ENQUADRAMENTO DO PROJETO
4.1. Localização
A Biomassa Mangualde localizar-se-á no interior da área da unidade industrial SONAE
INDÚSTRIA, no lugar de Água Levada, Freguesia de Espinho, concelho de
Mangualde, distrito de Viseu.
O distrito de Viseu localiza-se no centro-norte de Portugal Continental. Na anterior
classificação de províncias pertencia à Beira Alta. Confronta a norte com os distritos
do Porto, Vila Real e Bragança, a leste com o distrito da Guarda, a sul com o distrito
de Coimbra e a oeste com o distrito de Aveiro. Pertencem ao distrito de Viseu 24
municípios, entre os quais Mangualde.

Legenda:
Área em Estudo

Figura 1 - Enquadramento territorial do projeto ao nível distrital e concelhio.

O concelho de Mangualde encontra-se atualmente, e com base na reorganização
territorial de 2013, subdividida nas seguintes freguesias: Abrunhosa-a-Velha;
Alcafache; Cunha Baixa; Espinho; Fornos de Macieira Dão; Freixiosa; União de
freguesias Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta; União de freguesias Moimenta de
Macieira Dão e Lobelhe do Mato; Quintela de Azurara; União de freguesias Santiago
de Cassurrães e Póvoa de Cervães; São João da Fresta; Tavares.
De acordo com a figura seguinte, a freguesia de Espinho localiza-se sensivelmente a
Sudoeste do concelho.
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Legenda:
Área de Estudo
S/ Escala
Figura 2 - Enquadramento territorial do projeto ao nível da freguesia.

Conforme já referido, a central de biomassa localizar-se-á dentro da área de
implantação da unidade industrial da SONAE INDÚSTRIA, que dista cerca de 8 Km do
centro de Mangualde. A sua envolvente constitui uma zona de ocupação mista, onde
se encontra uma área florestal relativamente extensa e uma zona habitacional, com
terrenos agrícolas, que coincide com o centro da freguesia de Espinho.
A futura localização da central de biomassa, sobre fotografia aérea, é apresentada na
Figura 3. Em anexo (anexo II, desenho nº 1) apresenta-se a sua localização sobre
carta Militar.

Legenda:
Limite da área da SONAE INDUSTRIA
Área de Intervenção/ Projeto

Figura 3 - Localização da Central de Biomassa sobre fotografia aérea.
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4.2. Área Sensíveis
A área de implantação do projeto Biomassa Mangualde, não se sobrepõe a nenhuma
área classificada como sensível, na aceção da definição constante do artigo 2º do
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, ou seja:
Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24
de julho;
Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de
proteção especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24
de abril, no âmbito das Diretivas n.ºs 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril
de 1979, relativa à conservação das aves selvagens, e 92/43/CEE, do
Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais
e da fauna e da flora selvagens;
Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação
definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro
O enquadramento do projeto ao nível dos sistemas ecológicos e do património
arquitetónico e arqueológico é apresentado com mais detalhe nas secções 6.7 e 6.9.
4.3. Planos de Ordenamento do Território
A área de implantação do projeto está sujeita aos seguintes instrumentos de
ordenamento do território:
de âmbito municipal, o Plano Diretor Municipal (PDM) de Mangualde, elaborado
ao abrigo do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de setembro, alterado pelo DecretoLei nº 46/2009, de 20 de fevereiro, e em consonância com o DecretoRegulamentar nº 11/2009, de 29 de maio, revogado pelo DecretoRegulamentar nº 15/2015, de 19 de agosto;
de âmbito setorial, o Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do
Mondego, determinado pelo Despacho nº 18313/2009, de 7 de agosto.
As cartas do PDM de Mangualde (ordenamento e condicionantes) contemplando a
área do projeto, assim como a respetiva interpretação, são apresentadas na secção
6.8.
4.4. Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública
De acordo com a carta de condicionantes do PDM em vigor, e conforme descrito em
detalhe na secção 6.8, a área de implantação do projeto não apresenta qualquer
condicionante, servidão ou restrição de utilidade publica.
4.5. Equipamentos e Infraestruturas afetadas pelo Projeto
Não se prevê a existência de equipamentos e infraestruturas que sejam afetados pelo
projeto.
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5. DESCRIÇÃO DO PROJETO
5.1. Caraterização da fase de Construção
As atividades de construção que irão decorrer, necessárias à implantação da
Biomassa Mangualde estão genericamente a seguir descritas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preparação da área de implantação da central (demolições de estruturas
existentes, terraplenagens, escavações, etc.);
Reabilitação do edifício da turbina e respetivas salas técnicas;
Construção de subestação;
Construção do armazém de Biomassa;
Construção de central de bombagem;
Instalação de pipe racks;
Preparação dos locais para instalação dos equipamentos, nomeadamente
execução de fundação, estruturas de suporte (metálica e betão), etc;
Instalação dos equipamentos (caldeira, turbina, ventiladores de exaustão e de
ar, etc.);
Instalação de reservatório de água e depósitos;
Instalação de torres de Arrefecimento;
Execução das redes técnicas necessárias (abastecimento de água, drenagem
de águas residuais e pluviais, vapor de água e condensados, eletricidade, pipe
racks, etc.).
Execução de muros de suporte e vedação;
Pavimentação, Drenagens e Rede de Terras

Prevê-se, também, dotar a central de um sistema de transporte de biomassa, baseado
em tapetes transportadores de tela (exceto no que se refere ao tapete de alimentação
da caldeira), considerados mais fiáveis que os transportadores de arrasto.
Edifício da Turbina
O edifício onde ficará instalada a turbina apresenta em planta cerca de 10 m de altura;
a cobertura é em Laje. Trata-se do edifício da central de biomassa que está
atualmente em funcionamento. A estrutura será composta por pórticos transversais
ligados por vigas longitudinais. Longitudinalmente apresentará ainda vigas de apoio de
uma ponte rolante. A estrutura será completada por madres, contraventamentos e
revestimento em chapa. No interior desenvolver-se-á uma estrutura para suporte de
um condensador que se encontrará apoiado ao nível do solo e uma turbina implantada
a uma altura próxima de 5 m, no caso de Condensação. A estrutura adotada será
constituída por betão armado, uma laje ao nível do piso da turbina, um murete ao
mesmo nível a envolver todo o piso e pela fundação. Prevê-se ainda uma escada
metálica de acesso ao piso 1 da turbina. O piso térreo no interior do edifício será
constituído por uma laje. O edifício terá dois Pisos:
•

1º Piso: Sala de Quadros Elétricos e de Interface Sala das UPS’s Sala de
baterias Condensador da Turbina (Caso de Turbina com Condensador CW) ou
Turbina por Condensação

•

2º Piso: Sala de Controlo, Sala do DCS (Digital Control System), Sala do
Supervisor, Copa, Instalações Sanitárias, Turbina por Condensação CW

No exterior do edifício ficarão instalados, à cota zero, os transformadores e gerador de
emergência.
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Subestação
Prevê-se aproveitar a subestação existente, que serve a central de biomassa em
funcionamento. O edifício será um corpo paralelipipédico, possuindo um piso, onde
ficará instalada a sala de quadros, a sala das UPS’s e a sala de baterias. A passagem
de cabos será feita por uma cave. As celas dos transformadores ficarão num corpo
anexo.
Ligação à Rede
Prevê-se que 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.
Os diversos equipamentos (seccionadores, disjuntores, contagem, transformador, etc)
necessários serão novos.
Armazém de Biomassa
O armazém existente será demolido e será construído um novo.
O armazém com 80 x 22 m apresentará forma em V invertido com um topo plano com
aproximadamente 2 m de largura, e será constituído por estrutura metálica formada
por pórticos transversais, ligados por vigas transversais ao nível do topo. A estrutura
será completada por vigas para apoio do transportador, por contraventamentos e pelas
madres, onde é fixo o revestimento em chapa. A estrutura metálica apoiará em pilares
de betão armado, com sapatas também em betão armado. O piso térreo será
pavimentado com uma laje em betão com um pequeno murete envolvendo todo o
perímetro.
Pipe Racks
Para suporte de tubagem será implantado um pipe rack, que ligará a caldeira ao
edifício da turbina, e deste à torre de refrigeração ou condensadores, constituído por
estrutura metálica e fundações em betão armado. Em termos estruturais, será
constituído por pórticos transversais com 2 níveis de apoio, ligados por vigas
longitudinais. O sistema de fundações será resolvido através de sapatas.
Os aspetos ambientais resultantes das obras de construção serão de, um modo geral,
os seguintes:
Movimentação de terras, essencialmente para a execução das fundações de
edifícios e estruturas, instalação de redes técnicas enterradas, execução de
arruamentos, etc..
Consumo de materiais de construção: betão, ferro, tubagem, todos os
elementos necessários para o acabamento de edifícios, todos os elementos
necessários à construção (tout-venant, betonilha, lajetas de betão, etc.);
Consumo de água que será realizado a partir das fontes de abastecimento da
SONAE INDÚSTRIA;
Consumo de energia que, para a energia elétrica, será realizado a partir das
fontes de abastecimento da SONAE INDÚSTRIA; a energia elétrica será usada
na iluminação e como força motriz para gruas, monta-cargas, etc; Outros
equipamentos utilizarão combustíveis fósseis (gasolina e gasóleo);
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Emissões de águas residuais que resultarão essencialmente das instalações
sanitárias e serão encaminhadas, quando possível, para a rede de águas
residuais domésticas da SONAE INDÚSTRIA; nas situações em que tal não é
possível serão utilizados sanitários químicos e respetivo reservatório/fossa;
Emissões para a atmosfera, designadamente partículas (resultantes das
atividades movimentação de terras, demolições, execução de fundações,
execução de arruamentos, entre outros) e gases de combustão (resultantes
dos equipamentos necessárias aos trabalhos de construção e os veículos de
transporte de materiais e pessoas associados à obra);
Produção de resíduos, de acordo com o descrito na Tabela 1;
Ruído, cujas principais fontes serão os equipamentos necessárias aos
trabalhos de construção e os veículos de transporte de materiais e pessoas
associados à obra.
Tabela 1 - Principais resíduos gerados durante a fase de construção.
Origem

Resíduos de produtos químicos
(tintas e vernizes)

Acabamentos do edifício e outros

08 01 11* e 08 01 12

Manutenção de máquinas e
equipamentos
Construção do edifício e outras
construções
Construção do edifício e outras
construções
Construção do edifício e outras
construções
Construção do edifício e outras
construções

13 01 09 a 13 01 13*
13 02 04 a 13 02 08*

Acabamentos do edifício e outros

15 01 10*

Óleos usados
Embalagens de papel e cartão
Embalagens de plástico
Embalagens de madeira
Embalagens de metais
Embalagens contaminadas com
produtos químicos (tintas, vernizes)
Betão
Tijolos
Madeira
Vidro
Plástico
Mistura de metais
Mistura de resíduos de construção
e demolição
Mistura de resíduos urbanos e
equiparados

Código LER

(1)

Resíduo

Construção do edifício e outras
construções
Construção do edifício e outras
construções
Construção do edifício e outras
construções
Construção do edifício e outras
construções
Construção do edifício e outras
construções
Construção do edifício e outras
construções

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04

17 01 01
17 01 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 07

Demolições e outras atividades

17 09 04

Atividades de apoio (escritórios e
instalações sanitárias)

20 03 01

(1)

Classificação de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER) aprovada pela Decisão 2014/955/EU, de 18 de
dezembro de 2014; os resíduos assinalados com (*) são considerados perigosos.

5.1.1. Descrição das fontes de produção de níveis sonoros
A construção da central de biomassa poderá ser dividido em duas fases,
nomeadamente, a construção/reabilitação de edifícios e estruturas de apoio/bases de
assentamento para equipamentos, e a instalação dos equipamentos associados ao
sistema de produção de energia.
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De entre as tarefas a executar para a construção/ reabilitação de edifícios e bases de
assentamento de equipamentos, destacam-se as seguintes:
Montagem do estaleiro no interior da área industrial;
Execução de fundações, sapatas e maciços de assentamento para implantação
dos edifícios e dos equipamentos;
Construção do armazém de biomassa e reabilitação do edifício da turbina;
Montagem de estruturas metálicas para suporte de equipamentos;
Construção de muros de suporte e vedação;
Analisando as tarefas realizadas nesta fase, verifica-se que as operações mais
ruidosas serão a escavação e movimentação de terras e a betonagem. Na Tabela 2,
apresentam-se os níveis sonoros característicos das operações ruidosas enumeradas.
Tabela 2 - Níveis sonoros gerados por operações e equipamentos de construção.
LAeq (dB(A))
Atividade/Operação
Zona próxima
Movimentação de Terras e escavação

72-75 (30 m)

Betoneiras e equivalentes

73-81 (50 m)

Circulação de viaturas de obra

70-75 (20 m)

A segunda fase caracteriza-se pela instalação/montagem de equipamentos/sistemas,
que garantem o correto funcionamento da central de Biomassa, dos quais se
destacam:
Caldeira;
Turbina com moto-gerador;
Permutador de termofluído;
Aerocondensador;
Transformador de potência AT/MT;
Outros.
Para a instalação dos equipamentos verifica-se que as operações a realizar serão
relativamente simples e não implicarão o uso de ferramentas muito ruidosas; além
disso, as operações de montagem têm um carácter esporádico e são executadas num
curto período de tempo. Tendo em conta o curto período de execução das tarefas e
que o ruído emitido é, praticamente, impercetível em comparação com as fontes
existentes na envolvente, não é significativo quantificar individualmente os níveis de
potência sonora emitidos durante essas tarefas.
5.2. Caraterização da fase de Exploração
A Biomassa Mangualde, a partir de biomassa florestal, produzirá energia elétrica, que
será injetada na rede SEP, e fornecerá em simultaneamente a energia térmica
residual, sob a forma de vapor e termofluído, ao processo da unidade industrial da
SONAE INDÚSTRIA.
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Será constituída por uma caldeira de grelha móvel, alternativa desenhada
especialmente para biomassa florestal. A unidade de combustão, pelo seu
sobredimensionamento e controlo permitirá a utilização de combustível com enorme
variação do teor de humidade e granulometria, podendo ter ajustes da combustão
diferenciados em áreas separadas da mesma grelha. No caso de os combustíveis
apresentarem dimensões demasiado reduzidas para serem eficientemente queimados
na grelha, poderão ser queimados em suspensão, existindo para esse efeito um
queimador específico e um corpo adicional de combustão.
A geração de vapor estará a cargo de um permutador tubular e o sobreaquecimento
será efetuado por um sobreaquecedor modular com sistema de sobreaquecimento por
injeção de água para garantir o eficaz controlo das temperaturas do vapor e a
durabilidade do sobreaquecedor.
A água tratada para a produção de vapor, antes de entrar no gerador de vapor,
passará por um preaquecedor, um desgaseificador e um economizador. O
preaquecedor e o desgaseificador são aquecidos por energia obtida a partir do vapor
das extrações da turbina (condensação e extração específica para selagem e
preaquecimento), garantindo o excelente aproveitamento térmico e rendimento
elétrico. O economizador eleva a temperatura da água extraindo dos gases de
combustão a energia possível, melhorando, desta forma, a eficiência da produção de
vapor.
Também a energia do vapor de alta pressão que acionará o ejetor do condensador,
garantindo a depressão do mesmo, será aproveitada para aquecer a água que
alimenta o gerador de vapor.
Os gases de combustão que após passarem no sobreaquecedor, gerador de vapor e
economizador sairão a cerca de 170ºC e serão aproveitados diretamente para
alimentarem a unidade de secagem de madeira, no processo da unidade industrial,
reduzindo ou substituindo combustíveis fósseis.
De facto, de toda a energia entrada sob a forma de combustível, apenas uma parte
irrisória das perdas por irradiação e cinzas, e parte da energia de condensação do
vapor à saída da turbina, não é aproveitada, permitindo a este projeto um excelente
rendimento elétrico, mas, também, um excelente aproveitamento térmico e eficiência
global.
A biomassa florestal será rececionada na sua grande maioria, já pré-tratada (com
dimensões adequadas para a caldeira), mas poderá ser classificada e retriturada, se
tal se mostrar necessário. O armazenamento em parque garantirá as quantidades
suficientes para um funcionamento contínuo e eficaz, sem, no entanto, permitir a
degradação do biomassa por fermentação ou autocombustão. Desse parque passará
para um silo de fundo móvel que doseia a quantidade a seguir no transporte de telas
que levará a biomassa à tremonha de alimentação da caldeira.
Particular atenção será dada ao desenho do “handling” da biomassa pois, a baixa
densidade aparente deste combustível e a sua dispersão granulométrica e teor de
impurezas (inertes, metais, etc), pode originar roturas do sistema de alimentação, que
têm como consequência direta a redução da disponibilidade da instalação.
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O vapor gerado alimentará uma turbina de alto rendimento, com condensação
arrefecida a água, que garante elevados valores de disponibilidade e eficiência. Essa
turbina está preparada para trabalhar em ilha, podendo alimentar apenas os
equipamentos auxiliares. Assim, em caso de quebra de interligação permitirá não
parar a instalação, possibilitando religação logo após as condições da rede elétrica
estarem reestabelecidas em vez de obrigar a um rearranque completo da instalação.
Este sistema poderá aumentar a disponibilidade efetiva e o rendimento da central de
forma sensível.
Na figura seguinte apresenta-se, esquematicamente, o funcionamento da Biomassa
Mangualde.
Termofluído aquecido
Permutador de Termofluído

PROCESSO INDUSTRIAL
Gases quentes
Gases quentes

Gerador de Vapor
(Sobreaquecedor+ Evaporador)

Vapor

Vapor

Gases quentes

Gases quentes

Caldeira

Turbina com motogerador

Energia Elétrica
para rede SEP

Vapor

Água

Purga

Câmara de Combustão
Retorno de
condensados

Condensador

Desgaseificador

Ar

Retorno de condensados
Biomassa
Pó do processo industrial
Trimming
Lamas ETAR
Água fresca

Figura 4 - Esquema de funcionamento da central de biomassa.

Preparação e Armazenagem de Biomassa
A biomassa 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.
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Caldeira de Biomassa
Prevê-se que a caldeira a instalar será do tipo grelhas (reciprocating), com capacidade
de produção máxima de 75 ton/h de vapor, a 65 bar e a 470ºC. A caldeira
contemplará:
• Sistema de alimentação de biomassa;
• Ventiladores de ar de combustão e de tiragem;
• Sistema de remoção de cinzas;
• Sistema água/vapor de acordo com diagrama de processo.
Turbina
A seleção do tipo de turbina terá em vista dois aspetos essenciais: eficiência e a
fiabilidade.
A turbina a selecionar disporá de duas extrações de vapor que servem para
preaquecimento da água para o vapor e elevar a temperatura do desgaseificador, sem
necessidade de usar vapor de alta pressão.
Tratamento/ Exaustão dos gases de exaustão
Devido ao facto dos gases de exaustão serem usados diretamente no processo
industrial, apenas está prevista a utilização de multiciclones para remover as partículas
sólidas dos gases de exaustão.
Prevê-se, também, dotar a Biomassa Mangualde de uma chaminé, a instalar em
conformidade com a Portaria nº 263/2005 de 17 de março, no que respeita às suas
dimensões, que funcionará em situações de arranque da instalação e situações de
emergência.
5.2.1. Capacidade Produtiva
A central de biomassa a construir produzirá energia, sob a forma de eletricidade e sob
a forma de calor (vapor e termofluído). Relativamente à capacidade instalada, em
termos elétricos, a central de biomassa terá 13 MW, sendo que a capacidade instalada
total será de 70 MW PCI (Potência de Combustão Instalada).
Prevê-se que a Biomassa Mangualde venha a produzir 83GWh/ano de energia
elétrica, a entregar ao SEP. Para além disso, fornecerá à SONAE INDÚSTRIA 36,5
ton/h de vapor, 450 m3/h de termofluído aquecido e 507 000 Nm3/h de gases de
combustão.
5.2.2. Recursos Necessários
Para produzir energia, a Biomassa Mangualde, consumirá essencialmente biomassa e
água.
Para além disso, consumirá energia elétrica e um conjunto de produtos auxiliares dos
quais se destacam os produtos químicos a adicionar à água, utilizada para a produção
de vapor e óleos lubrificantes.
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O consumo dos principais recursos previsto ocorrer com a entrada em funcionamento
da central, apresentam-se na Tabela 3.
Tabela 3 - Consumo de recursos previsto ocorrer com a entrada em funcionamento da central de
biomassa.
Recurso
Consumo Previsto
Combustível

Biomassa florestal

165 000 ton/ano

Biomassa proveniente dos resíduos das ITM's

56 000 ton/ano

Lamas da ETAR

6 600 ton/ano

Gás natural

(*)
3

Água

164 250 m /ano

Eletricidade

10 015 MWh/ano

Desoxigenante (Carbohidrazida)

128 kg/ano

Anti-incrustrante (Mistura de fosfatos e hidróxido de sódio)

250 kg/ano

Controlo de pH (Mistura de aminas e amónia)

120 kg/ano

Óleo lubrificante

400 kg/ano

(*) O gás natural será utilizado como backup e em arranques; o seu consumo será diminuto
(tendencialmente zero).

Combustível
Prevê-se que o consumo de combustível atinja o valor de 555GWh/ano, sendo este
constituído por biomassa florestal (casca de pinheiro e outros) e biomassa proveniente
dos resíduos das Indústrias de Transformação de Madeira (ITM's), nomeadamente pó
do processo fabril, trimming (aparas de placas) e outros. Adicionalmente, e à
semelhança do que acontece atualmente na central de biomassa existente, será,
também, utilizado como combustível as lamas da ETAR biológica da fábrica, que terão
um valor energético quase nulo.
A receção e movimentação de biomassa beneficiará das infraestruturas já atualmente
a funcionar na unidade industrial, que fazem diariamente pesagem e controlo de
qualidade e controlo de humidade de madeira e biomassa florestal.
A biomassa é transportada em camiões que são pesados à entrada e à saída, a carga
é inspecionada e é retirada uma amostra para medição de humidade. Todos os dados
(fornecedor, camião, pesagem bruta e tara, medição de humidade e caracterização da
carga) ficam registados no sistema central de informação.
Conforme referido anteriormente, a biomassa rececionada será submetida a um
tratamento prévio antes de ser alimentada à caldeira, com recurso a transportadores
de placas.
Nas situações de arranque e emergência, a Biomassa Mangualde utilizará o gás
natural, embora se preveja que o seu consumo seja diminuto.
Água
A água necessária à atividade da Biomassa Mangualde será fornecida pela SONAE
INDÚSTRIA, através das suas redes de abastecimento internas. No que se refere à
água potável, esta provém da rede pública de abastecimento de água; a água
industrial que será disponibilizada à Biomassa Mangualde, é fornecida pela Câmara
Municipal de Mangualde e provém de uma captação de água superficial, localizada na
Barragem de Fagilde.
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Na Biomassa Mangualde, existirão duas redes de água distintas: água potável que
abastecerá pontos de água nas instalações sociais, para consumo humano, e a rede
de água industrial, que será utilizada na produção de vapor.
A água destinada ao processo da Biomassa Mangualde (produção de vapor) será
previamente submetida a um tratamento, efetuado pela SONAE INDÚSTRIA, que
inclui as etapas de descalcificação, osmose inversa e desmineralização.
Após este tratamento, a água é encaminhada para a Biomassa Mangualde, onde
serão adicionados produtos químicos que visam a desgaseificação, controlo de pH e
evitar a ocorrência de incrustações.
Está, também, previsto dotar a Biomassa Mangualde de um Sistema de Água de
Refrigeração. Trata-se de um circuito fechado com reposição de nível pela água
industrial. Alimentará pequenos consumidores, como arrefecimentos de sistemas
hidráulicos, compressores, sistemas de lubrificação, etc.
Será constituído por:
Torres de Refrigeração
Bombas de recirculação da Água de Refrigeração
Sistema de condicionamento químico da Água de Refrigeração
Rede de distribuição e retorno
Energia Elétrica
Todas as necessidades da Biomassa Mangualde, em termos de eletricidade, serão
satisfeitas com recurso à energia que será produzida na instalação, ou seja, parte da
energia elétrica produzida na central será consumida na própria instalação.
Da energia elétrica a produzir, uma parte, após transformada em baixa tensão, será
consumida nos auxiliares da instalação (autoconsumo), sendo a restante injetada na
rede do Sistema Elétrico de Serviço Público (SEP).
A conceção da Biomassa Mangualde assenta na elevada eficiência da produção de
vapor e no máximo aproveitamento da energia térmica e do rendimento elétrico, pelo
que será dotada de equipamentos, mecanismos e sistemas de controlo que permitirão
atingir esse objetivo, ou seja rentabilizar o máximo possível a energia gerada e
disponível, e dessa forma reduzir o consumo de recursos.
Por outro lado, o modo previsto de funcionamento permitirá reutilizar todos os
condensados gerados, quer no próprio processo de geração de energia, quer no
processo industrial da SONAE INDÚSTRIA. Do vapor fornecido ao processo industrial,
cerca de 41% retorna à central de biomassa, sob a forma de condensado; o restante é
libertado para a atmosfera, pelo processo industrial, sob a forma de vapor.
5.2.3. Águas Residuais e Pluviais
As águas residuais que serão geradas na Biomassa Mangualde resultam das
instalações sanitárias (águas residuais domésticas) e do processo (purga da caldeira).
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Todas estas águas geradas na Biomassa Mangualde serão conduzidas à rede interna
de drenagem de águas residuais da SONAE INDÚSTRIA, que está ligada à ETAR
industrial, também, sua propriedade. Esta ETAR trata todos os efluentes gerados no
seu processo industrial e na central de biomassa que está em funcionamento
atualmente. Aquando da entrada em funcionamento do projeto Biomassa Mangualde,
esta ETAR tratará, também, os efluentes nele gerados.
O efluente após tratamento é descarregado numa linha de água existente nas
proximidades da unidade industrial (Ribeira de S. Pedro). Para o efeito a SONAE
INDÚSTRIA possui licença de descarga válida (ver anexo IV).
No que se refere às águas residuais industriais (ou de processo), estima-se que a
purga da caldeira ronde 7 300 m3/ano.
As águas de lavagem dos equipamentos de tratamento da água industrial
(descalcificador, osmose inversa e desmineralizador), que será fornecida à Biomassa
Mangualde, serão conduzidas à rede de drenagem de águas residuais, pela SONAE
INDÚSTRIA, pelo que não são consideradas no processo da Biomassa Mangualde.
As águas residuais domésticas, geradas na central de biomassa, provêm das
instalações sanitárias. Tendo em consideração o número de trabalhadores previsto
para a central de biomassa, este caudal será diminuto.
No que se refere a águas pluviais, a unidade industrial possui rede de drenagem, que
descarrega na Ribeira de S. Pedro. A rede a construir, no âmbito da nova central de
biomassa, ligará a essa rede existente.
5.2.4. Emissões Gasosas
A Biomassa Mangualde será munida de uma fonte fixa (chaminé), associada à
caldeira, cujas caraterísticas dimensionais atenderão ao disposto na Portaria nº
263/2005. Esta chaminé funcionará apenas, nos arranques da instalação e em
situações de emergência.
À semelhança do que acontece atualmente com a central de biomassa em
funcionamento, os gases de combustão gerados na produção de vapor, na Biomassa
Mangualde, serão direcionados para o processo de fabrico da SONAE INDÚSTRIA,
tendo em vista utilizar o seu calor nas etapas de secagem, e posteriormente, expelidos
para atmosfera, através das fontes fixas associadas ao processo industrial. Face ao
exposto, estas emissões serão contabilizadas e controladas pela unidade industrial.
No que se refere a emissões difusas na Biomassa Mangualde, estas não serão
relevantes, pois a quantidade de produtos químicos utilizados é reduzida e está
associada ao tratamento de água e manutenção dos equipamentos.
É, também, de referenciar que a construção da Biomassa Mangualde poderá
contemplar a instalação de um conjunto de equipamentos que poderão conter gases
fluorados com efeito de estufa (GFEE's) ou mesmo substâncias que empobrecem a
camada do ozono (ODS's). Tendo em consideração a legislação aplicável nestas
matérias, a SIAF constituirá um inventário de todos os equipamentos que contenham
este tipo de substâncias, mantê-lo-á atualizado e a sua gestão será feita de forma a
dar resposta aos requisitos legais.
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5.2.5. Resíduos Sólidos
Os resíduos que serão produzidos na Biomassa Mangualde serão recolhidos de modo
seletivo, codificados, quantificados e entregues a entidades licenciadas para a sua
gestão, quer transporte, quer destino final, dando cumprimentos ao estabelecido no
D.L. nº 178/2006, de 05 de setembro, republicado pelo D.L. nº 73/2011, de 17 de
junho, que estabelece o regime geral da gestão de resíduos.
Em termos de tipologia de resíduos, que se prevê que venham a ser gerados
destacam-se os seguintes:
Cinzas (LER 100101) - estima-se que venham a ser produzidas cerca de 8 700
ton/ano, incluindo as poeiras retidas nos policiclones;
Óleos usados (LER 13 02 08) - estima-se que venham a ser produzidas cerca
de 0,4 ton/ano.
Para além dos referidos, serão produzidos outros resíduos de manutenção
(absorventes contaminados, filtros, etc.), embalagens de produtos químicos e resíduos
equiparados a resíduos sólidos urbanos.
A Biomassa Mangualde terá um local específico e apropriado para o armazenamento
temporário dos resíduos, designadamente:
Zona impermeabilizada, com rede de drenagem ligada à rede de águas
residuais;
Armazenamento seccionado para cada tipologia de resíduos;
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).
Para além dos aspetos já focados, considera-se relevante referir que no âmbito da
construção da Biomassa Mangualde será assegurado que todos os equipamentos a
instalar estão isentos de policlorobifenilos (PCB's).
5.2.6. Ruído
A Biomassa Mangualde funcionará vinte e quatro horas por dia e sete dias por semana
e está inserida na área afeta à unidade da SONAE INDÚSTRIA.
Em junho/ julho de 2013, foi realizada uma avaliação de ruído ambiental, de acordo
com o Regulamento Geral de Ruído. Este estudo permitiu concluir que, relativamente
aos valores limite de exposição e ao critério de incomodidade, estipulados no D.L. nº
9/2007 de 17 de janeiro, estes não são cumpridos, na sua totalidade, nos recetores
sensíveis selecionados.
Apesar do incumprimento identificado, não se registaram até à data, reclamações
registadas, formais ou informais, da comunidade envolvente.
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A construção da Biomassa Mangualde contempla a instalação de novos
equipamentos, mais eficientes e consequentemente mais "amigos do ambiente".
Assim, com a entrada em funcionamento desta central e a suspensão do
funcionamento da central de biomassa existente, o nível de ruído emitido não será
agravado, podendo mesmo diminuir.
5.2.7. Regime de Funcionamento e Número de Trabalhadores
A Biomassa Mangualde funcionará 24 horas por dia e 7 dias por semana, havendo
apenas duas paragens anuais, para limpeza e manutenção dos equipamentos e
instalação.
O número de trabalhadores que ficará afeto à unidade é de 10, distribuídos por 5
turnos.
5.2.8. Atividades de Transporte
A atividade de produção de energia, por si só, implicará uma atividade de transporte
constante e relevante, que está essencialmente associada aos fornecimento de
biomassa; O fluxo de viaturas associado ao fornecimento de produtos químicos será
pouco relevante.
Atualmente o tráfego de viaturas pesadas, associado à atividade da SONAE
INDÚSTRIA (incluindo a central de biomassa em funcionamento) importa em cerca de
75 a 80 camiões por dia útil. Com a construção da Biomassa Mangualde, prevê-se que
este tráfego venha aumentar em cerca de 15 camiões por dia útil.
No que se refere ao tráfego de viaturas ligeiras, atualmente registam-se valores na
ordem das 160 viaturas ligeiras por dia útil e 90 viaturas ligeiras por dia, nos dias de
fim-de-semana ou feriado. Com a construção da Biomassa Mangualde, estes valores
não sofrerão alterações dignas de registo.
5.3. Caraterização da fase de Desativação
Neste momento, não existem elementos suficientes que permitam uma caracterização
referente à fase de desativação do projeto. Por outro lado, a ocorrência desta fase, a
acontecer, prevê-se que seja a um prazo demasiado alargado para que, neste
momento, possam ser previstos eventuais impactes.
No entanto, se tal vier a acontecer, previamente à desativação do projeto Biomassa
Mangualde, será elaborado e submetido à aprovação da APA, autoridade competente
em matéria de PCIP e AIA, um plano de desativação com o objetivo de adotar as
medidas preventivas necessárias, de forma a evitar qualquer risco de poluição, e repor
o local da exploração, num estado ambientalmente satisfatório e compatível com o
futuro uso previsto para o local desativado.
Face ao exposto, a fase de desativação não será analisada no âmbito do presente
EIA.
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5.4. Programação Temporal da Etapas do Projeto
A implementação deste projeto decorrerá nas etapas e prazos descritos na Tabela 4.
Tabela 4 - Cronograma do projeto.
Atividade

Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Elaboração do Projeto e respetivo licenciamento
Ramal de interligação
Terraplanagens, pavimentação e fundações
Estruturas e caldeira
Edifício
Montagem dos Orgãos Mecânicos
Montagem dos Equipamentos Elétricos
Ligações Elétricas
Verificações e Testes
"Star-up"
Comissionamento

5.5. Projetos Associados, Complementares ou Subsidiários
Não foram identificados projetos associados, complementares ou subsidiários ao
projeto em análise, nomeadamente os que se referem a criação ou alteração das
acessibilidades viárias, alargamento das redes municipais de água, drenagem de
águas residuais e pluviais, rede de energia elétrica ou gás.
5.6. Descrição de Alternativas Consideradas
Tendo em consideração os antecedentes do projeto (ver capítulo 3.2), não foram
consideradas alternativas, quer no que se refere à localização do projeto, quer no
traçado do ramal de ligação entre a subestação da central e o ponto de ligação ao
SEP.
Face à tipologia de projeto, as alternativas que poderão colocar-se residem
essencialmente na seleção de equipamentos e tecnologias para o processo de
produção de energia (elétrica e térmica). Quanto a esta seleção o proponente terá em
conta as melhores técnicas disponíveis (MTD's).
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6. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO
Neste capitulo é efetuada a caraterização do ambiente afetado pelo projeto e da sua
previsível evolução na ausência deste, em termos dos fatores ambientais suscetíveis
de serem afetados, nomeadamente:
Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais,
Recursos Hídricos Subterrâneos,
Recursos Hídricos Superficiais,
Clima
Qualidade do Ar
Ambiente Sonoro
Sistemas Ecológicos
Ordenamento do Território e Ocupação do Solo
Património Cultural
Socioeconomia
Paisagem e Topografia
Resíduos Sólidos
Para cada um destes fatores ambientais foi realizado um estudo mais ou menos
pormenorizado, tendo em atenção a sensibilidade da zona e o tipo de projeto em
causa.
6.1. Geologia, geomorfologia e recursos minerais
6.1.1. Metodologia
Na análise deste fator ambiental, numa fase inicial, foi feita a recolha da principal
bibliografia e cartografia referente à geologia regional, que permitiu realizar o
enquadramento do ponto de vista geológico, assim como a análise de toda a
informação fornecida pelo cliente referente ao projeto.
No sentido de obter informações sobre a ocorrência de geossítios na envolvente da
área em estudo foram consultadas as bases de dados do Laboratório Nacional de
Energia e Geologia (LNEG) e da Associação Europeia para a Conservação do
Património Geológico (ProGEO).
Para obter informações sobre a existência de recursos minerais de interesse e/ou
sobre a existência de áreas concessionadas, foram consultadas as bases de dados do
LNEG e da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). No caso dos recursos
hidrogeológicos foi também consultado o Atlas do Ambiente.
O reconhecimento efetuado no campo contribuiu, essencialmente, para a identificação
e caracterização da fácies litológicas que afloram no local, assim como, para a
avaliação das características estruturais do substrato granítico que aflora na
envolvente da área afeta ao projeto. Para uma eficaz abordagem, o reconhecimento
da área, necessário para a avaliação deste descritor/ fator ambiental, incidiu sobre a
envolvente imediata da área em análise.
Reunida toda a informação, foi possível proceder a uma previsão e avaliação dos
impactes que se poderão fazer sentir sobre este fator ambiental e, ainda, apontar
medidas de minimização assim como um plano de monitorização, se aplicável.
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6.1.2. Enquadramento Geográfico
O presente estudo incide sobre a área de implantação do projeto “Biomassa
Mangualde” sita no lugar de Água Levada, localizada na freguesia de Espinho,
concelho de Mangualde, pertencente ao distrito de Viseu e província da Beira Alta.
A área em estudo encontra-se implementada no interior das instalações da SONAE
INDÚSTRIA. Esta encontra-se inserida numa zona predominantemente rural mas, no
entanto, em toda a envolvente, distinguem-se facilmente áreas habitacionais.
Considerando a Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS),
o concelho de Mangualde Integra a Região Centro, NUT II, fazendo parte ainda da
NUT III – Dão-Lafões.
Os aglomerados populacionais mais próximas da área são: Água Levada, Santa Luzia
a nordeste, Moimenta de Maceira a sudoeste e Pinheiro de Baixo a norte.
É servida pela rede rodoviária nacional, EN-234 e acessos à A25 e rede rodoviária
municipal, sendo ainda provida por um ramal de acesso à linha de caminho-de-ferro
da Linha da Beira Alta.
A região encontra-se representada na Carta Militar de Portugal, à escala 1/25 000, na
sua Folha nº 189 – Mangualde (ver anexo 3 – Desenho 1 – Carta Topográfica).
6.1.3. Caracterização Geológica Regional
A área em estudo encontra-se inserida nos terrenos da Zona Centro Ibérica (ZCI), que
corresponde a uma das unidades mais importantes do Maciço Hespérico (ver anexo 3
– Desenho 2 – Carta Tectonoestratigráfica).
A Zona Centro-Ibérica (ZCI), zona geotectónica que corresponde aos terrenos
autóctones, é delimitada a oeste pela zona de cisalhamento Porto-Tomar-Ferreira do
Alentejo com orientação NNW-SSE e a sul e sudoeste pela zona de cisalhamento
Tomar-Badajoz-Córdova com uma orientação WNW-ESSE a NW-SE.
6.1.4. Caracterização Litológica, Geomorfológica, Estrutural, Tectónica e
Neotectónica
6.1.4.1.

Caracterização Litológica

Esta região está cartografada à escala 1/50 000, na Folha 17-A (Viseu), (ver anexo 3 –
Desenho 3 – Carta Geológica) estando inserida numa região representada
essencialmente por rochas graníticas, havendo também algumas manchas xistentas,
rochas filonianas e depósitos modernos de cobertura.
O granito apresenta diferentes fácies texturais. Do ponto de vista mineralógico
classificam-se como granitos monzoníticos de duas micas, sendo a biotite
predominante em relação à moscovite.
Apresenta-se em muito pontos fortemente erodido a aplanado, formando os típicos
caos de blocos. A rocha apresenta-se alterada e por vezes arenizada, sendo
explorado, quando são, em pedreiras dispersas pela região.
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A área em estudo insere-se numa zona de transição entre o Monzogranito
moscovítico-biotítico, de grão médio com tendência porfiróide (Granito de Alto de Vila
Garcia), o monzogranito biotítico-moscovítico, porfiróide de grão médio (Granito de
Nesperide) e o Monzogranito biotítico-moscovítico, de grão médio e tendência
porfiróide (Granito de Fagilde). Estes granitos ocorrem em maciços alongados e em
intrusões demarcadas que, no geral, são bastante superficiais. Nas zonas de linhas de
águas podem ocorrer aluviões atuais e depósitos de fundo de vale.
Do ponto de vista mineiro, a região apresenta importância, pois trata-se de uma zona
com inúmeras explorações, grande parte desativadas, de mineralizações uraníferas,
de minerais de pegmatitos e de depósitos argilosos.

6.1.4.2.

Caracterização Geomorfológica

Em termos geomorfológicos, as formas de relevo, que ocorrem na região, encontramse fortemente condicionadas pelo substrato rochoso de natureza granítica.
Assim, a área afeta ao projeto, caracteriza-se por apresentar um relevo suave a
moderado, apresentando cotas variando entre 434m a 448m de altitude, com zonas de
talvegue pouco encaixadas e vertentes pouco acidentadas (ver Figura 5 e Figura 6).
Segundo dados provenientes do Atlas do Ambiente, no concelho de Mangualde, o
relevo apresenta cotas que variam entre os 400m e os 700m (ver Figura 7).

Figura 5 – Observação do relevo presente na zona a norte da área afeta ao projeto.

39/ 206

Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

Figura 6 – Observação do relevo presente na zona a sul da área afeta ao projeto.

Figura 7 - Enquadramento da área de estudo na Carta Hipsométrica do Atlas do Ambiente
para o Concelho de Mangualde. (www. sniamb.apambiente.pt/webatlas).
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A área em estudo apresenta um caracter homogéneo, com um relevo pouco
acentuado de modelação suave, marcado por linhas de água de padrão dendrítico.
Está inserida na unidade morfológica “Meseta Ibérica”, apresentando extensos
planaltos, devidos à estabilidade tectónica. No entanto, é possível observar relevos
alongados coincidentes, no geral, com cristas quartzíticas.
O planalto, localizado no concelho de Mangualde, apresenta uma ligeira inclinação
para sul, sendo cortado pelos vales encaixados do rio Dão e do rio Mondego. No
concelho é possível observar um pequena “cadeia de montanhas”, das quais se
destacam, a nascente, a Serra da Senhora do Bom Sucesso (761 metros), sendo a
zona mais elevada deste concelho, que se prolongando até à zona de Guimarães de
Tavares. Neste alinhamento sucedem-se as Serras de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Alta
e Almeidinha, que se ligando à Sr.ª do Castelo.
A rede de drenagem, que abrange todo o substrato geológico em análise, resume-se à
existência de linhas de água, das quais grande parte apresenta carácter temporário e
que fluem para linhas de água de ordem superior que, por sua vez, culminam no rio
Videira. Este curso de água apresenta uma zona de vale aberto ao atravessar as
rochas graníticas, com uma direção aproximadamente NE-SO.
6.1.4.3.

Caracterização Estrutural, Tectónica e Neotectónica

Com base nos elementos fornecidos pelas cartas de enquadramento (ver anexo 3 –
Desenho 4 – Carta Neotectónica), o local em estudo situa-se para sudeste de uma
grande alinhamento geológico, que poderá corresponder uma zona de falha, com
orientação NE-SW. No entanto, no local não se encontra qualquer indício da sua
presença.
A região em estudo foi afetada por um sistema conjugado de fraturas NE-SO e NO-SE
e um outro sistema NNE-SSO, associado aos desligamentos NE-SO.
6.1.4.4. Caracterização do Sistema de Falhas, Fraturação e Áreas de
Instabilidade
No trabalho de campo foi possível a observação de quatro taludes, correspondendo a
um substrato Granítico. Um dos taludes encontra-se localizado no interior da Unidade
Industrial, na zona do ramal de acesso à linha de caminho-de-ferro da Beira-Alta. Os
restantes afloramentos trata-se de taludes de escavação na EN-234.
Os substratos aflorantes na zona em estudo representam os Granitóides Hercínicos,
Tardi a pós-tectónicos relativamente à fase de deformação D3, com plagióclase
cálcica.
Tendo em conta o levantamento de campo referente à geologia, foi possível verificar
que, em toda a envolvente, o granito apresenta-se medianamente alterado, originando
nalguns pontos um solo de aparência areno-siltoso, tendo em conta a granulometria
original da rocha-mãe. No trabalho de campo foi possível, tal como já referido, a
observação de quatro taludes, onde foram definidas estações geológicas, sendo um
deles localizado no terreno afeto ao projeto e resultante de escavação para o ramal do
caminho-de-ferro (ver anexo 3 – Desenho 3 – Carta Geológica). Durante o
levantamento geológico da envolvente à área em estudo não foram identificadas
zonas de falhas.
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O primeiro talude observado, designado por estação 1 (#1), o que se situa no interior
da área a intervencionar e resultante da escavação do ramal de caminho-de-ferro,
corresponde a um talude com alguma cobertura vegetal na zona da crista, apresenta
uma inclinação média de 80º.
Ao longo deste talude foi possível observar um granito de tonalidade cinzaacastanhado, observando-se pontualmente algumas zonas com maior alteração e
ligeira oxidação (Figura 8). O talude não apresenta indícios de percolação de água.
As estações geológicas 2 e 3 encontram-se localizadas a oeste/noroeste da área em
estudo, na berma da estrada EN-234 (Figura 9). Estes taludes, referenciados como
estações #2 e #3, apresentam-se mais alterado que o talude anterior (#1),
observando-se um granito de cor acastanhada (Figura 10 e Figura 11) que se
apresenta medianamente a muito alterado e medianamente fraturado, embora não
sejam observadas falhas nem zonas de percolação de água.
Na estação geológica #4, a noroeste da área em estudo e também na EN-234,
verificou-se a presença de um granito de grão médio, apresentando nalgumas zonas
megacristais de feldspato. Apresenta uma tonalidade clara em comparação com os
restantes taludes. Foi ainda possível observar que este talude apresenta fraturas
abertas resultante da descompressão do mesmo (Figura 12).
Foi possível a realização de medições das principais fraturas (diáclases), tendo
resultado na definição de três famílias principais de diáclases cujas direções são:
Família F1: N100º (mais frequente); com inclinação de 82ºSW;
Família F2: N020º; com inclinação de 82ºSE;
Família F3: N100º; com inclinação de 32º SW.
Nos vários taludes, verifica-se que ocorrem 3 a 4 famílias de diáclases que originam
fragmentos paralelepipédicos (ver Figura 8). Trata-se de uma rocha fina, de tonalidade
cinza a acastanhada dependendo do grau de alteração, podendo aparecer
superficialmente oxidada, principalmente na zona de descontinuidades.

Figura 8 - Observação das principais famílias de diáclases presentes no substrato rochoso do
talude 1 (junto ao ramal de caminho de ferro).
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Figura 9 - Observação das principais famílias de diáclases presentes no substrato rochoso do
talude 2 (EN 234).

Figura 10 - Observação das principais famílias de diáclases presentes no substrato rochoso do
talude 3 (EN 234).
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Figura 11 - Observação das principais famílias de diáclases presentes no substrato rochoso do
talude 4 (EN 234).

Foi ainda possível observar um talude de escavação, numerado como talude 5,
situado a sul da Zona Industrial junto à linha de caminho-de-ferro da Linha da Beira
Alta, tratando-se do mesmo substrato rochoso observado no talude 1 (Figura 8). No
entanto não foi possível fazer o levantamento do mesmo devido às condições de
acesso. Apesar desta condicionante foi possível fazer um registo fotográfico realizado
a partir da vedação sul da Zona Industrial (ver Figura 8).

Figura 12 – Observação das principais famílias de diáclases presentes no substrato rochoso
do talude 5 (EN 234).
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Através da análise de cartas de previsão sísmica que constam do Regulamento de
Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP) (ver anexo 3 –
Desenhos 5A, 5B, 5C, 5D e 5E – Cartas Sísmicas), procedeu-se ao enquadramento
da área, conforme se apresenta na Tabela 5.
Tabela 5 - Enquadramento da área em estudo nas Cartas Sísmicas.
Enquadramento nas Cartas Sísmicas
Zonas sísmicas propostas pelo RSAEEP

C

Intensidade sísmica máxima 1901-1971

IV

Aceleração máxima, para 1000 anos

75 m/s

Velocidade máxima, para 1000 anos

10 m/s

Deslocamento máximo, para 1000 anos

4 cm

2

Pela análise dos parâmetros apresentados, conclui-se que o local em estudo insere-se
numa zona com grande estabilidade tectónica e um risco sísmico reduzido a baixo, ou
seja, está localizado numa região estável de Portugal Continental.
6.1.5. Caracterização do Património ou Valores Geológicos e
Geomorfológicos com Interesse Conservacionista. Identificação e
Caracterização dos Recursos Minerais
6.1.5.1. Geossítios Geomorfológico

Valores

de

Património

Geológico

e

O dinamismo do planeta resulta na ocorrência de uma grande variedade de elementos
geológicos, tais como, minerais, fósseis, rochas, morfologias, etc., cujo conjunto é
habitualmente designado como geodiversidade.
A geodiversidade possui um enorme valor científico e pedagógico, visto que nos
permite compreender melhor o funcionamento do nosso planeta. Ao longo do tempo, o
conhecimento que os geocientistas vão acumulando, quando identificam, inventariam
e estudam locais onde os fenómenos geológicos se encontram bem preservados,
permite-lhes promover estudos que contribuem de forma inequívoca para o progresso
das Ciências da Terra, permitindo a sua aplicação na melhoria das condições de vida
das populações das áreas envolventes.
Os locais, onde os fenómenos geológicos se encontram representados de forma
notável, são designados por geossítios.
A inventariação de geossítios existentes em Portugal ocorreu entre 2007 e 2010, num
projeto coordenado pela Universidade do Minho mas que contou com a colaboração
de outras universidades e instituições que, de alguma forma, estão ligadas às Ciências
da Terra. Este trabalho resultou na inventariação de 350 geossítios que, entre outras
particularidades, são locais que podem apresentar, associado ao seu elevado valor
científico, um elevado valor pedagógico ou um alto valor estético (www.progeo.pt).
Para a identificação e inventariação de geossítios ocorrentes na área em estudo foram
consultados dados da PROGEO – Portugal e do Laboratório Nacional de Energia e
Geologia (LNEG). Esta pesquisa de informação foi efetuada pelo concelho a que
pertence a área em estudo (Mangualde), não tendo sido identificados geossítios na
base de dados da PROGEO.
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Na base de dados do LNEG encontra-se listado um geossítio, denominado por Jazida
de icnofósseis de Soutelo do Douro, pertencente ao distrito de Viseu; no entanto,
devido à distância em relação à zona de Mangualde não será tido em consideração
para este estudo.
6.1.5.2.

Recursos Geológicos

O conceito de recurso geológico tem vindo, progressivamente, a afirmar-se com o
reconhecimento da importância que na vida económica das nações têm assumido
certos produtos naturais que, sendo parte constituinte da crusta terrestre, não ocorrem
generalizadamente, mas antes se concentram em ocorrências localizadas,
determinadas pelo condicionalismo geológico do território.
Desde 16 de Março de 1990 que o regime jurídico geral da revelação e
aproveitamento dos recursos geológicos está sujeito à disciplina imposta pelo DecretoLei nº 90/90. Este diploma legal integra no domínio público do Estado os recursos
geológicos seguintes: depósitos minerais, as minas – Decreto-Lei nº 88/90, recursos
hidrominerais, as águas minerais naturais e minero-industriais – Decreto-Lei nº 86/90 e
Decreto-Lei nº 85/90 e os recursos geotérmicos – Decreto-Lei nº 87/90.
Não se integram no domínio público do Estado, podendo ser objeto de propriedade
privada, as massas minerais (pedreiras, barreiros, areeiros e saibreiras) cuja atividade
é regulamentada pelo Decreto-Lei nº 270/2001 de 6 de outubro, alterado e retificado
pelo Decreto-Lei nº 340/2007 de 12 de outubro.
As águas de nascente cuja atividade é regulamentada pelo Decreto-Lei nº 84/90 de 16
de março, também não se integram no domínio público do Estado.
A exploração dos recursos geológicos de Portugal foi recentemente alvo de uma
intervenção legislativa de fundo com a publicação da Resolução do Conselho de
Ministros nº 78/2012, de 11 de setembro, que aprovou a Estratégia Nacional para os
Recursos Geológicos – Recursos Minerais (ENRG).
6.1.5.2.1.

Massas Minerais

Os recursos minerais que não pertencem ao grupo das substâncias concessíveis e
que constituem as "massas minerais" conforme definido no Decreto-Lei nº 90/90 são
as argilas comuns, as rochas industriais e ornamentais e as areias e saibros.
Existem potencialidades económicas extremamente importantes na exploração de
massas minerais, tratando-se de um sector de atividade económica que se encontra a
montante da cadeia de valor de outros sectores económicos tais como o da
construção de obras públicas, construção civil, diversos sectores industriais tais como
o sector cerâmico, o vidreiro, etc.
No concelho de Mangualde, e de acordo com os dados do DGEG, encontram-se 11
pedreiras registadas, das quais algumas se encontram abandonadas ou com licença
de exploração caducada. Na freguesia de Espinho, onde se localiza a área deste
estudo registam-se 3 pedreiras de granito das quais 2 encontram-se com licença
caducada e uma abandonada.
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6.1.5.2.2.

Depósitos Minerais

Os recursos minerais que pertencem ao grupo das substâncias concessíveis
constituem os "depósitos minerais" conforme definido no Decreto-Lei nº 90/90.
Os depósitos minerais são definidos, como todas as ocorrências minerais de elevado
interesse económico, devido à sua raridade, alto valor específico ou importância na
aplicação em processos industriais. Podem ocorrer em território nacional e nos fundos
marinhos da zona económica exclusiva. Inserem-se nesta categoria substâncias
minerais utilizáveis na obtenção de metais (ouro, prata, cobre, etc.), substâncias
radioativas, carvões, pirites, fosfatos, talco, caulino, diatomite e quartzo, bem como
pedras preciosas e semipreciosas.
Os depósitos minerais subdividem-se em dois grandes grupos, o dos Recursos
Minerais Metálicos, que inclui os Metais Preciosos (Au, Ag, etc.) e os Metais Base (Cu,
Pb, Zn, Sn, W, etc.), e o dos Recursos Minerais Não Metálicos (Li, Feldspatos,
Caulino, etc.).
Na região em análise é possível verificar a presença de uma enorme variedade de
substâncias minerais das quais se destacam: urânio, volfrâmio, feldspato, pegmatitos
com lítio associado, caulino e quartzo.
Para a identificação e inventariação de ocorrência de depósitos minerais foi consultado
o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), pesquisando apenas pela área
do concelho de Mangualde, tendo sido encontradas 25 ocorrências minerais de
quartzo, feldspatos, urânio, berílio, lítio, estanho e caulino.
A noroeste da área em estudo localiza-se um das maiores empresas de extração e
transformação de matérias-primas para a indústria cerâmica (Felmica – Minerais
Industriais S.A.).
A sudeste da área em estudo, existe uma antiga mina de urânio, designada por Área
Mineira de Espinho a qual sofreu uma recuperação ambiental, de que resultou uma
modelação in situ da escombreira, com modelação e estabilização dos taludes da
corta. Foram ainda efetuadas intervenções ao nível paisagístico e construção de uma
vedação ao longo do perímetro da zona (dados recolhidos no site da EDM).
6.1.5.2.3.

Recursos Hidrogeológicos

A análise relativa aos recursos hidrogeológicos tem em consideração os recursos
hídricos que se integram no domínio público (as águas minero-industriais, tuteladas
pelo Decreto-Lei nº 85/90 e as águas minerais naturais, tuteladas pelo Decreto-Lei nº
86/90) e aquelas que não se integram no domínio público (as águas de nascente,
tuteladas pelo Decreto-Lei nº 84/90).
De acordo com Calado (1995) existe uma ocorrência termal no concelho de
Mangualde, estando, no entanto, muito afastada da área em estudo, designada de
“Abrunhosa”. De referir também a existência do “Banho de Alcafache”, que se situa no
concelho de Viseu, junto ao limite com Mangualde. Segundo a consulta do LNEG
conclui-se que não há ocorrências termais identificadas no concelho de Mangualde.
De acordo com a DGEG não existem nascentes termais no concelho em estudo.
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6.1.6. Indicação de Eventuais Servidões de Âmbito Mineiro
Tendo em atenção a informação obtida junto da DGEG, no concelho de Mangualde,
não existem áreas concessionadas para prospeção e pesquisa mineral.
6.2. Recursos Hídricos Subterrâneos
6.2.1. Metodologia
A metodologia de trabalho, para análise deste fator ambiental, incluiu, numa fase
inicial, a recolha da principal bibliografia referente à hidrogeologia regional,
nomeadamente a consulta do Relatório do Plano de Gestão da Região Hidrográfica
(PGRH) do Vouga, Mondego e Lis, RH4, editado pela Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) e Administração da Região Hidrográfica do Centro (ARH-C). Foi
também consultada toda a informação disponibilizada pelo cliente.
No sentido de obter informações sobre a origem de águas subterrâneas na envolvente
da área afeta ao projeto, foram também consultadas as bases de dados de
organismos que dispõem de informação referente aos recursos hídricos do território
nacional: Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), Inventário
Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais (INSAAR) e
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG).
O reconhecimento efetuado contribuiu, essencialmente, para a identificação e
caracterização de pontos de água, de modo a permitir avaliar alguns dos aspetos
hidrogeológicos da área. Neste sentido, foram utilizados dados decorrentes de
medições “in situ”, alguns parâmetros físico-químicos, assim como o nível freático a
que se encontra a água, sempre que tal foi possível de ser medido.
Posteriormente, procedeu-se a uma identificação e avaliação dos impactes que se
poderão fazer sentir sobre este fator ambiental e, ainda, apontar medidas de
minimização e/ou de potenciação sempre que possível, assim como um plano de
monitorização que se entenda aplicável.
6.2.2. Enquadramento Hidrogeológico Regional, com Identificação das
Unidades Hidrogeológicas
A área em estudo afeta ao projeto ”Biomassa Mangualde”, localiza-se na freguesia de
Espinho, pertencente ao concelho de Mangualde. Encontra-se implementada no
interior das instalações da SONAE INDÚSTRIA.
Na zona envolvente encontram-se diversas habitações e algumas indústrias,
destinadas aos mais variados fins. Junto aos aglomerados populacionais existem
pequenos campos de cultivo, assim como, pontualmente, zonas de criação pecuária
de reduzida dimensão. Toda a área encontra-se coberta por uma vasta rede de vias
de acesso e, a sul da zona de implantação da central, estende-se a linha de caminhode-ferro da Beira Alta, com direção sensivelmente, NE-SO. As povoações mais
próximas da área são: Pinheiro de Baixo a N, Santa Luzia a NE e Água Levada a SO.
Em termos regionais, esta área, integra-se na bacia hidrográfica do rio Mondego que
flui a Sul da área. O rio Mondego tem uma extensão de cerca de 300km e, a sua
bacia, apresenta uma área total de 6659km2. O eixo principal desta bacia tem, a
direção NE-SO.
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A área em estudo localiza-se nos terrenos da Zona Centro Ibérica (ZCI), sendo esta a
unidade geológica que ocupa a maior extensão em Portugal, correspondendo a uma
das unidades mais importantes do Maciço Hespérico. Esta é caraterizada pela grande
extensão que ocupam as rochas granitóides, seguida pelos xistos com grau de
metamorfismo variável. De salientar a presença de quartzitos, que apresentam
relevância da perspetiva hidrogeológica. A zona afeta ao projeto está inserida no
Médio Mondego, que corresponde à parte do rio Mondego que corre em vales
encaixados, entre a Serra da Estrela e Coimbra. A unidade hidrogeológica regional em
que se insere a área de implantação do projeto é constituída por granito, de grão
médio a fino, essencialmente biotítico.
Nas rochas granitóides a circulação da água ocorre, na maioria dos casos, próximo da
superfície, condicionada pela espessura da camada de alteração e pela rede de
fraturas resultantes da descompressão dos maciços. De um modo geral, a espessura
com interesse hidrogeológico não ultrapassa os 70 a 100 metros.
Em termos de unidade hidrogeológica, tendo em conta a produtividade aquífera, a
área em estudo situa-se no Maciço Antigo Indiferenciado, apresentando valores que
não ultrapassam os 50 m3/(dia.km2), como se pode verificar na Figura 13.
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Figura 13 - Valores de produtividade aquífera com realce para a localização da área em
estudo. Retirado do Atlas do Ambiente (www.sniamb.apambiente.pt/webatlas).

6.2.3. Enquadramento Hidrogeológico Local
Na área em estudo, o relevo é suave a moderado, sendo que as cotas variam entre
400 a 550m, segundo dados da carta topográfica, o que se enquadra nos valores
indicados pelo Atlas do Ambiente (de 400 a 700m). No entanto, é preciso ter em
atenção que toda a zona se encontra fortemente artificializada devido à
implementação de fábricas, armazéns, habitações e estradas, o que imprime
acentuadas variações naquilo que seria o relevo.
Identificam-se algumas zonas de talvegue mais marcadas, por onde se estendem
linhas de água principais, nomeadamente o rio Mondego que se desenvolve a Sul da
área em estudo, com uma direção aproximadamente E-O. A Oeste da área em estudo
desenvolve-se uma linha de água de caráter permanente, o Rio Videira, que possui
afluentes em volta das instalações da Sonae Indústria (ver anexo 3 – Desenho 6 –
Carta da Rede de Drenagem e Pontos de Inventário). A Norte da área em estudo
existem linhas de água que fluem em direção ao Rio Dão.
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Na generalidade dos casos as linhas de água de ordem inferior, representadas na
cartografia na envolvente da área afeta ao projeto, não têm representatividade no
terreno, não passando de direções preferenciais de águas de escorrência. Este facto
deve-se à ocupação e atividade antrópica que conduziu à alteração do relevo natural.
Do ponto de vista geológico, a região apresenta maioritariamente um substrato
granítico, podendo haver, pontualmente, manchas xistentas, rochas filonianas e
depósitos modernos de cobertura associados às linhas de água, onde podem ocorrer
aluviões atuais e depósitos de fundo de vale.
No local onde se encontra instalado o projeto alvo de análise, o escoamento
superficial, como resultado direto da precipitação, efetua-se sobretudo para SW,
segundo a inclinação natural predominante do terreno, mesmo sendo esta pouco
acentuada. Em profundidade, o escoamento é, também, condicionado pelo tipo de
porosidade que o substrato apresenta, mas sobretudo pela topografia. Sendo assim,
quer para os níveis mais superficiais, quer para os níveis mais profundos, a circulação
processa-se sobretudo através da rede fissural, assumindo o sentido preferencial de
NE para SW.
Na caracterização da situação de referência, relativamente à execução deste projeto,
nomeadamente na análise dos recursos hídricos subterrâneos, torna-se importante
abordar dois parâmetros fundamentais: a vulnerabilidade à poluição e o risco de
poluição.
A vulnerabilidade à poluição reside na avaliação da facilidade com que um eventual
poluente possa afetar os recursos hídricos subterrâneos. O risco de poluição
relaciona-se com a consideração sobre a possibilidade de ocorrência de acidentes, e
das suas consequências para o ambiente e para a saúde pública, relacionados com a
execução do projeto ou com um acontecimento eventualmente externo.
As situações de risco ambiental que existem atualmente, diretamente relacionadas
com a existência de potenciais focos poluentes, naturais e/ou antropomórficos, na
envolvente imediata da área de estudo, resumem-se, em parte, à presença de
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. 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. 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, nomeadamente 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.
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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 sumidouros 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.
6.2.4. Identificação e Caracterização da Massa de Água Subterrânea, do
Estado Quantitativo e do Estado Químico das Mesmas
Na caracterização hidrogeológica dos recursos hídricos da região, há que ter em
consideração a existência de fatores condicionadores para lá da natureza do substrato
rochoso, tais como o regime pluviométrico e o escoamento superficial e subterrâneo.
Relativamente à pluviosidade na região, os dados obtidos do Atlas do Ambiente de
Portugal indicam médias anuais para a precipitação variando de 1000 a 1200mm, tal
como se ilustra na Figura 14, podendo ser admitido um valor médio da ordem dos
1100mm.

Figura 14 - Valores de precipitação total para o concelho de Mangualde com realce para a
localização da área em estudo. Retirado do Atlas do Ambiente. (www.
sniamb.apambiente.pt/webatlas).

Para a evapotranspiração real, os valores encontrados no Atlas do Ambiente
enquadram-se entre os limites 600 e 700mm.
Ainda segundo o mesmo Atlas, o regime de escoamento superficial varia entre 300 e
400mm.
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Pela consulta do PGRH do Vouga, Mondego e Lis, no que se refere à bacia do rio
Mondego, verificou-se que os valores indicados para estes parâmetros variam
ligeiramente quando comparados com os obtidos no Atlas do Ambiente,
nomeadamente no que diz respeito ao escoamento superficial. No entanto, essas
variações não deverão ser consideradas significativas devendo, antes, ser tido em
atenção que a área da bacia é muito mais extensa que a estudada no âmbito deste
relatório.
Deste modo, considerando características tais como a topografia da área, o substrato
geológico presente e a densidade do coberto vegetal, poderemos assumir um valor
para a infiltração de água no substrato geológico que poderá ser da ordem dos 5% a
10% do valor considerado para o total da precipitação.
De acordo com os dados disponibilizados pelo Atlas do Ambiente, poderemos ter um
balanço hídrico que poderá ser expresso pela seguinte fórmula:
PP = EVT + ES + I
em que:

PP – precipitação;
EVT – evapotranspiração;
ES – escoamento superficial;
I – infiltração.

Assim, para a área de estudo em concreto, tal balanço seria traduzido por:
PP (1000mm) = EVT (600 mm) + ES (300mm) + I
em que é assumido um valor mínimo para a precipitação, assim como para a
evapotranspiração e para o escoamento superficial. Sendo assim, o valor obtido para
a infiltração poderá ser:
I = 100 mm.
Valor concordante com uma infiltração da ordem de 10%.
Tendo por base a informação do PGRH do Vouga, Mondego e Lis o sistema aquífero
em que se insere a área em estudo pode ser caracterizado como correspondendo a
um aquífero livre, apresentando porosidade do tipo fissural. Este tipo de litologia é
caracterizado por apresentar aquíferos com produtividade muito reduzida, que não
ultrapassa geralmente 2 /s.
De acordo com o PGRH do Vouga, Mondego e Lis, a área em estudo situa-se no
Maciço Antigo Indiferenciado (ver anexo 3 - Desenho 7 - Carta da Massa de Água
Subterrânea), em que a disponibilidade hídrica indicada para a bacia do Mondego é de
252hm3/ano e as captações correspondem a 12,0hm3/ano. Estes valores
correspondem a um consumo de 5% do total de disponibilidade hídrica. Tendo em
conta os valores apresentados, verifica-se que ainda há uma grande quantidade de
água, presente na massa de água regional, que não é captada. Segundo o PGRH do
Vouga, Mondego e Lis, a bacia do Mondego apresenta uma classificação de Bom, no
que diz respeito ao estado quantitativo, obtendo a mesma classificação no que diz
respeito ao estado químico.
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6.2.5. Inventário das Captações de Águas Subterrâneas Privadas e das
Destinadas ao Abastecimento Público e Respetivos Perímetros de
Proteção
No sentido de obter uma caracterização hidrogeológica da envolvente da área onde
será construída a nova central de biomassa, foi realizado trabalho de campo na
envolvente, em setembro de 2016, de forma a criar um inventário hidrogeológico.
Como já foi referido, a zona onde será implantado o projeto encontra-se no interior das
instalações da SONAE INDÚSTRIA. Aqui verifica-se a existência de pontos de água,
que estão incluídos no inventário. Na Tabela 6 encontram-se os registos dos
consumos de água, em 2015, proveniente das captações subterrâneas. De salientar
que, no projeto em estudo, não será utilizada água proveniente destas captações.
Tabela 6 - Caudal 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

Nas zonas habitacionais e nas zonas dos campos agrícolas, muitos dos pontos de
água observados são de acesso restrito o que, juntamente com a ausência de
proprietários para fornecer as informações respeitantes ao seu ponto de água, se
apresenta como uma dificuldade comum aquando do trabalho de campo.
É preciso ter, também, em atenção que alguns dos pontos de água presentes na
cartografia, já não existem no terreno devido à ocupação antrópica da área,
nomeadamente construção de estradas, habitações, fábricas e armazéns.
Na região está instalada a rede pública para abastecimento de água mas, no entanto,
alguns habitantes continuam a utilizar a água das suas próprias captações,
principalmente para regas e lavagens.
Do inventário hidrogeológico constam 16 pontos de água, representando duas
tipologias distintas entre as possíveis formas de captação: 14 poços e 2 furos verticais
(ver Tabela 7 e anexo 3 – Desenho 6 – Carta da Rede de Drenagem e Pontos de
Inventário).
Da consulta ao Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) é
possível constatar que, para o concelho de Mangualde, está registada uma captação,
situada na freguesia de Cunha Alta.
Da consulta do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) foi possível
verificar que para o concelho mencionado, encontram-se quinze registos, sendo as
captações utilizadas para abastecimento público (ver anexo 3 – Desenho 6 – Carta da
Rede de Drenagem e Pontos de Inventário). Um destes registos encontra-se na
freguesia de Espinho, onde se encontra localizado o projeto em estudo.
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Na Carta da Rede de Drenagem e Pontos do Inventário (anexo 3 – Desenho 6)
encontram-se também localizados alguns pontos de água cartografados na escala
1/25 000 e 1/50 000. Em casos pontuais foi possível a realização de medições nesses
pontos, noutros casos, os mesmos já não correspondem a captações efetivas.
Segundo informação recolhida junto do SNIRH não há indicação da existência de
qualquer tipo de perímetros de proteção a pontos de água localizados na área afeta ao
estudo.
6.2.5.1.

Qualidade da Água

A caracterização da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos disponíveis na área,
baseou-se na identificação e inventariação de captações de água, quer no interior da
área de trabalho quer nas imediações do projeto.
Na Tabela 7 encontram-se registados os valores obtidos "in situ", de parâmetros físicoquímicos dos 16 pontos de água subterrânea inventariados, sempre que tal se
mostrou possível.

Tabela 7 - Parâmetros medidos "in situ" para os pontos de água inventariados.
Nº PA

Tipologia

Profundidade (m)

T (ºC)

pH

Cond.
(µS/cm)

TDS
(ppm)

NHE (m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Poço
Poço
Poço
Furo vertical
Poço
Furo vertical
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço
Poço

5
4,4
4,7
30
8
n.m.
n.m.
3,5
1,8
4,2
3,9
2,85
n.m.
n.m.
n.m.
3,5

21
21,1
20,5
25,9
17,5
22,3
19,3
18,5
18,1
17,6
18,7
19
17,9
24,3
20,6
19,9

6,12
6,11
5,81
4,58
5,27
6,27
5,2
5,49
5,58
5,5
5,72
5,72
4,53
5,78
5,86
5,55

1564
1043
886
240
268
88
138
93
134
100
121
114
152
91
273
50

805
549
472
126
144
45
71
49
63
48
57
54
77
47
135
25

2,8
3,1
1,9
n.m.
9,3
n.m.
2,35
2
1,15
3
2,5
2,7
3
n.m.
n.m.
0,9

Nota: PA - Ponto de água; T - Temperatura; Cond. - Condutividade elétrica; TDS - Sólidos Dissolvidos Totais; NHE Nível Hidrostático; n.m. - não medido.

Conforme se pode depreender da análise da Tabela 7, as águas apresentam valores
de pH variáveis entre pH 4,53 e pH 6,27, denotando uma tendência ácida com um
valor médio de pH 5,57 para este parâmetro. Os valores obtidos podem ser
considerados normais para águas suportadas por aquíferos instalados num substrato
granítico, como o que se apresenta neste estudo.
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Os valores obtidos para a condutividade apresentam uma grande variabilidade. Para
este parâmetro o valor mais baixo registado foi de 50 µS/cm e o mais elevado foi de
1564 µS/cm, podendo ser apontado um valor médio da ordem dos 335 µS/cm. Os
valores obtidos para a condutividade apresentam-se ligeiramente superiores aos
caracterizadores de águas inseridas neste contexto geológico em que predominam,
como referido, rochas graníticas. Refira-se que estes valores poderão estar a ser
influenciados pela ocupação antrópica da região. O facto de na envolvente existirem
fábricas e armazéns com as mais diversas atividades, vias de acesso, zonas
habitacionais, por vezes sem saneamento e, ainda, atividade agrícola, poderá levar a
um acréscimo de elementos em solução que, seguramente, poderão ajudar a explicar
os valores algo elevados que foram encontrados para este parâmetro. O valor mais
elevado para a condutividade foi medido no poço PA-1 que se situa no interior do
perímetro industrial.
Foi medido também o nível hidrostático (NHE) em poços e furos verticais sempre que
tal foi possível. Foi obtido um valor médio para o NHE de aproximadamente 2.89 m.
Do trabalho de campo realizado, foi possível constatar que grande parte dos pontos de
água inventariados tem um caráter temporário, ocorrendo uma variação de caudal
significativa entre o verão e o inverno.
6.3. Recursos Hídricos superficiais
6.3.1. Metodologia
A metodologia adotada para a caracterização dos recursos hídricos superficiais
baseou-se na pesquisa de informação disponível sobre a região, nomeadamente, no
Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Vouga, Mondego e Lis, RH4, no
site da Agência Portuguesa do Ambiente e em visitas à área de intervenção e zona
envolvente.
Em termos da qualidade das águas superficiais, foi consultado o SNIRH (Sistema
Nacional de Informação de Recursos Hídricos) para a recolha de dados.
6.3.2. Caraterização Geral da Rede Hidrográfica
A área em estudo situa-se no concelho de Mangualde, o qual se insere na Região
Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4), sendo que a área de intervenção do
Projeto Biomassa Mangualde se encontra totalmente inserida na Bacia Hidrográfica do
Mondego.
O rio Mondego é o maior rio português com a sua bacia hidrográfica integralmente em
território nacional. Nasce na Serra da Estrela, a 1 525 m de altitude, numa pequena
fonte designada por “O Mondeguinho”, percorrendo 258 km até desaguar no Oceano
Atlântico junto à Figueira da Foz. A área da bacia hidrográfica do Rio Mondego é de 6
645 km².
Os seus principais afluentes são os rios Dão, Alva, Ceira e Arunca. A bacia
hidrográfica do rio Mondego, a segunda maior bacia integralmente nacional, está
inserida entre as bacias dos rios Vouga e Douro a este e a norte, e entre as bacias dos
rios Tejo e Lis a sul. A sua forma é retangular, com eixo principal na direção Nordeste
– Sudoeste e a altitude média é da ordem de 375m.
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Mondego

Rio

Mondego

Rio

Legenda:
Bacia Hidrográfica
Rede Hidrográfica
Rio do Castelo
Rio Videira
Área de Intervenção/ Projeto

Figura 15 - Bacia Hidrográfica do Rio Mondego.

Dentro da bacia hidrográfica do Mondego, a área de intervenção localiza-se na subbacia do Rio do Castelo, que desagua no Rio Mondego, no seu troço montante (antes
da confluência do Rio Dão com o Mondego). O Rio Castelo tem um comprimento de
16 Km, tendo a sua bacia hidrográfica uma área de 61,3 km².
O Rio do Castelo possui dois afluentes, sendo o principal o Rio Videira, com 8 Km de
comprimento e uma bacia hidrográfica com 18,5 km2 de área. Por sua vez este possui
um afluente - Ribeira de S. Pedro, com 2,5 Km de comprimento e bacia hidrográfica
com 4,1 km2 de área.
Esta ribeira conflui com o Rio Videira no lugar de Água Levada, ligeiramente a jusante
da área de intervenção, sendo que parte do seu traçado é contíguo ao limite norte da
área da SOANE INDÚSTRIA.
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Fig.18

Fig.17

Figura 16 - Traçado do Rio Videira e seu afluente na envolvente à área de intervenção.

A rede hidrográfica, na área envolvente à área de intervenção, resume-se à existência
de linhas de água, das quais grande parte apresenta carácter temporário e que fluem
para linhas de água de ordem superior que, por sua vez, culminam no Rio Videira. A
Ribeira de S. Pedro é uma dessas linhas de água, que conforme se pode verificar nas
figuras abaixo, não possui caudal permanente.
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Figura 17 - Travessia do caminho municipal,
junto à SONAE INDÚSTRIA: Vista para jusante
da Ribeira de S. Pedro (ver figura 16).

Figura 18 - Travessia do caminho municipal,
junto à SONAE INDÚSTRIA: Vista para montante
da Ribeira de S. Pedro (ver figura 16).

6.3.3. Usos da Água
Os principais usos ou consumos dos recursos hídricos superficiais, têm as seguintes
finalidades:
- Abastecimento de Água;
- Rega;
- Produção de Energia;
- Diluição/transporte de águas residuais;
- Pesca;
- Recreio, lazer e turismo.
O sistema de abastecimento de água no Concelho de Mangualde tem como origem de
água um conjunto de captações, uma das quais é de superfície, na albufeira de
Fagilde, localizada no rio Dão, na freguesia de Modelos. A Estação de Tratamento de
Água (ETA) de Fagilde possui uma capacidade de tratamento de água de cerca de
36000 m3/dia.
A água captada na albufeira de Fagilde abastece os municípios de Viseu, Nelas,
Mangualde e Penalva do Castelo.
Dada a atividade industrial presente na área do concelho de Mangualde, em que
algumas das indústrias presentes, pela sua dimensão e caraterísticas são grandes
consumidores de água, a utilização da água superficial, para abastecimento industrial
é, ainda, de considerar. Como exemplo, refere-se a SONAE INDÚSTRIA, em que
parte da água consumida no seu processo industrial, é fornecida pela Câmara
Municipal de Mangualde, e tem como origem a albufeira de Fagilde.
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Algumas das linhas de água identificadas na bacia hidrográfica têm a função de meio
recetor, recebendo os efluentes tratados em Estações de Tratamento de Águas
Residuais (ETAR's), ou mesmo efluentes por tratar (descargas diretas). Neste âmbito,
refere-se a Ribeira de S. Pedro que é o meu recetor da ETAR industrial da SONAE
INDÚSTRIA.
Para além destes usos, a utilização da água para rega é, também, de ter em conta,
uma vez que a atividade agrícola, na área do concelho é relevante. Destaca-se, ainda,
a produção de energia na central hídrica, alimentada pelo Rio Dão. Com 3,2 MW de
potência instalada, localiza-se no lugar de Ponte de Fagilde, freguesia de Fornos de
Macieira Dão, concelho de Mangualde.
De salientar, também, a existência de uma zona de pesca desportiva no troço do rio
Dão, com cerca de 2,15 km de extensão, desde 100 m a jusante do paredão da
Barragem de Fagilde, limite montante, até 50 m a montante da ponte de Fagilde, limite
jusante, freguesia de Fornos de Maceira Dão, concelho de Mangualde e freguesia de
Povolide, concelho de Viseu.
De registar a existência, também, no Rio Dão de uma praia fluvial - localizada em
Alcafache, na fronteira dos concelhos de Viseu e Mangualde. Mangualde dispõe de
mais uma praia fluvial na barragem de Darei, localizada na união de freguesias de
Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta.
Para além, dos exemplos de usos da água referidos, existem outros no rio Mondego e
noutras linhas de água da sua bacia hidrográfica, nomeadamente zonas de pesca em
Penacova (Rio Mondego), produção de energia elétrica na Guarda (Central do Pateiro,
Rio Mondego), captações de água na Figueira da Foz e em Coimbra (Rio Mondego),
etc.
6.3.4. Qualidade da Água Superficial
No início dos anos oitenta deu-se início à exploração das redes de monitorização de
qualidade dos recursos hídricos superficiais, com um número variável de estações e
parâmetros analisados. Os objetivos principais consistiam no conhecimento da
qualidade da água e respetiva evolução, face ao impacto das diversas atividades
antropogénicas existentes.
A partir de 1997 foram selecionadas, nas várias bacias hidrográficas, cerca de 100
estações da Rede de Qualidade da Água superficial para avaliação da evolução da
qualidade tanto em rios como em albufeiras, tentando relacionar, sempre que possível,
os resultados obtidos com as fontes de poluição presentes.
Na bacia hidrográfica do Mondego são três as estações utilizadas na monitorização da
qualidade da água (ver figura seguinte), sendo que a mais próxima da área de
intervenção é a estação de Nelas, que se situa ligeiramente a jusante, na zona de
confluência do Rio do Castelo com o Rio Mondego.
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2

1

3

Estações:
1 - Nelas (10K/03)
2 - Ferreirós (11I/01)
3 - Albufeira da Aguieira (11H/05)

Figura 19 - Localização das estações de monitorização da qualidade da água superficial, na
área da bacia hidrográfica do Rio Mondego.

Tabela 8 - Características das estações de monitorização da qualidade da água superficial.
Código

Nome

Rio

Bacia

10K/03

Nelas

Mondego

11I/01

Ferreirós

11H/05

Albufeira da
Aguieira

Coordenadas
M

P

Mondego

223279

391118

Dão

Mondego

208264

388671

Mondego

Mondego

194628

374655

Para caraterizar a qualidade da água superficial, da rede hidrográfica principal, na
envolvente da área de intervenção recorreu-se à informação disponível nas estações
de monitorização acima referidas e teve como base o sistema de classificação
utilizado pela APA.
A classificação da qualidade da água para usos múltiplos, no sistema de classificação
referido, permite obter informação sobre os usos que potencialmente podem ser
considerados na massa de água classificada. São consideradas cinco classes:
Classe A (Excelente) - Água com qualidade equivalente às condições
naturais, aptas a satisfazer potencialmente as utilizações mais exigentes em
termos de qualidade.
Classe B (Boa) - Água com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas
podendo também satisfazer potencialmente todas as utilizações.
Classe C (Razoável) - Águas com qualidade aceitável, suficiente para
irrigação, para usos industriais e produção de água potável após tratamento
rigoroso. Permite a existência de vida piscícola (espécies menos exigentes)
mas com reprodução aleatória; apta para recreio sem contacto direto.
Classe D (Má) - Águas com qualidade medíocre, apenas potencialmente aptas
para irrigação, arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir, mas
de forma aleatória.
Classe E (Muito Má) - Águas extremamente poluídas e inadequadas para a
maioria dos usos.
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Figura 20 - Sistema de classificação adotado pela APA (fonte: http://snirh.pt/)

É com base nesta classificação que se apresenta de seguida a classificação obtida,
até 2013, nas estações de monitorização consideradas (não estão disponíveis os
dados relativos a 2014 e 2015).

Figura 21 - Classificação da qualidade da água na Estação de Monitorização Nelas (10K/03).
Parâmetro responsável pela classificação em 2013: Oxigénio dissolvido saturado e Carência
química de oxigénio (fonte: http://snirh.pt/).
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Figura 22 - Classificação da qualidade da água na Estação de Monitorização Ferreirós
(11I/01). Parâmetro responsável pela classificação em 2013: Oxigénio dissolvido saturado
(fonte: http://snirh.pt/).

Figura 23 - Classificação da qualidade da água na Estação de Monitorização Albufeira da
Aguieira (11H/05). Parâmetro responsável pela classificação em 2013: pH e Oxigénio
dissolvido saturado (fonte: http://snirh.pt/).

Pela análise das figuras anteriores constata-se uma grande variabilidade da qualidade
da água superficial, na estação mais próxima da área de intervenção, ao longo dos
anos, variando entre Boa e Muito Má. Nas outras duas estações denota-se uma
estabilidade maior da qualidade da água, estando classificada, na maior parte dos
anos, como Razoável.
Analisando a situação referente a 2013, verifica-se que a qualidade da água do Rio
Mondego deteriora-se à medida que se avança para jusante. Este facto está
associado ao efeito cumulativo dos focos de poluição, que se vão verificando ao longo
do seu percurso. Verifica-se, também, que o Rio Dão contribui para a degradação da
qualidade da água do rio Mondego, onde desagua. Esta situação pode ser atestada
pela comparação das classificações obtidas na estação localizada a montante (Nelas)
e a jusante (Albufeira da Aguieira) do ponto de confluência das duas linhas de água,
bem como pela classificação obtida na estação existente no Rio Dão.
Atendendo à não existência de estações de monitorização da qualidade da água a
montante da área de intervenção, não é possível aferir o contributo das linhas de água
secundárias, existente na envolvente à área de intervenção, para a qualidade da água
do Rio Mondego.

63/ 206

Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

Os focos de poluição do meio hídrico superficial podem ser de carácter pontual ou
difuso. Estes distinguem-se entre si tanto pelas vias de transferência como pelas suas
próprias características.
A poluição pontual tem a sua origem nas descargas de águas residuais (industriais ou
domésticas) e/ou depósitos de lixos, caracterizando-se pela fácil localização das
fontes e seu controlo.
Atendendo a que Mangualde apresenta, em 2013, um nível de cobertura do serviço do
sistema de recolha, tratamento e rejeição de efluentes do concelho de 73% (dado
obtidos em www.ersar.pt), a poluição hídrica, na área de estudo, poderá resultar de
focos de poluição pontual, nomeadamente:
- descargas ilegais de efluente (doméstico e industrial), fossas sépticas;
- águas pluviais drenadas que, em algumas situações, têm associadas águas residuais
descarregadas ilegalmente na respetiva rede de drenagem.
A poluição difusa, resultante da atividade agrícola deve, também, ser considerada,
uma vez que a sua presença na área de estudo é relevante.
6.4. Clima
A caraterização climática da região assume relativa importância pela sua influência no
ciclo hidrológico, nomeadamente disponibilidades hídricas, regimes de escoamento e
erodibilidade do solo. O clima condiciona, ainda, o tipo de vegetação possível de
encontrar na área de projeto, como eventual medida de minimização de um dado
impacte identificado. Esta caracterização assenta maioritariamente nos parâmetros
temperatura, precipitação e, humidade atmosférica.
O município de Mangualde tem um clima do tipo temperado mediterrâneo (CSa)
segundo a classificação de Koppen, caraterizado por um verão temperado e seco, e
pela concentração de precipitação nos meses de inverno, nomeadamente novembro,
dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, este último já inteiramente primaveril. O
índice Xerotérmico de Gaussen em que Mangualde se insere é designado por
Masomediterrâneo atenuado.
As caraterísticas do clima, no município de Mangualde dependem, primeiramente, da
latitude, altitude e contexto topográfico envolvente, mas também, pela sua relativa
interioridade em relação à faixa costeira atlântica, conferindo-lhe uma rigorosidade
superior à das cidades litorais.
Para a presente caraterização procedeu-se à análise das diferentes variáveis que se
determinam como pertinentes, nomeadamente, temperatura (média, máxima e
mínima), precipitação, humidade relativa e regime de ventos, para as normais
climatológicas disponíveis no Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para
o período 1971-2000. Utilizaram-se os dados da estação meteorológica de Viseu por
falta de dados para o município de Mangualde, ou outra, mais próxima.
O período mínimo pela OMM (Organização Mundial de Meteorologia) é de 10 anos,
não obstante, o período de 30 anos é aquele que reúne maior consenso. Esta análise
é consequência de um Clima Mediterrâneo, onde o contraste entre o período invernal
e o período estival é grande.
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6.4.1. Temperatura
A temperatura máxima, de acordo com o gráfico da Figura 24, verificou-se no mês de
julho, com o valor de 40,5ºC, podemos constatar que nos meses de verão, junho,
julho, agosto e setembro as temperaturas foram sempre superiores a 39,0ºC.
As temperaturas mínimas verificaram-se nos meses de inverno, novembro, dezembro,
janeiro, março, com temperaturas inferiores a 0ºC, o valor mais baixo registou-se no
mês de fevereiro, onde os termómetros atingiram os -7,3ºC.
De acordo com as Normais Climatológicas disponibilizadas pelo IPMA para a estação
meteorológica de Viseu as temperaturas médias rondam os 19ºC-21ºC nos meses de
verão e os 7ºC-10ºC nos meses de inverno.

40,5ºC

-7,3ºC

Figura 24 - Temperatura do ar, Normais Climatológicas (Fonte: Instituo Português do Mar e da
Atmosfera, IPMA)

6.4.2. Precipitação
A precipitação no Clima Mediterrâneo (CSa) tem um regime sazonal bem definido. No
período invernal a pluviosidade é mais abundante do que no período estival,
correspondendo o inverno à época húmida e o verão à época seca.
Da análise da Figura 25 é possível constatar que as precipitações mais elevadas se
registaram, conforme seria de esperar, nos meses de outono e inverno, outubro,
novembro, dezembro e janeiro, registando-se cerca de 203mm em dezembro, em
oposição os meses de verão registam os valores de precipitação mais reduzida, com
aproximadamente 17,9mm no mês de agosto.

65/ 206

Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

195,4mm

17,9mm

Figura 25 - Precipitação, Normais Climatológicas (Fonte: Instituo Português do Mar e da Atmosfera, IPMA)

6.4.3. Humidade Relativa
O estudo da humidade relativa revela particular interesse pela sua ocorrência, pela
variabilidade anual e mensal, e pelos efeitos negativos que o aumento da humidade
relativa pode acarretar para a saúde, quando em combinação com regimes de
temperatura. Este facto tem capacidade, em momentos de interesse, como os
fenómenos extremos, de causar efeitos negativos derivados do elevado desconforto
bioclimático.
Pela análise da Figura 26, é possível verificar que os valores de humidade mais
elevados se verificam nos meses de inverno, coincidindo com os períodos de
precipitação mais elevada e temperaturas mais baixas. A humidade nestes meses é
superior a 80% e nos meses de verão, mais concretamente em agosto ronda os 60%.

Figura 26 - Humidade relativa do ar, Normais Climatológicas (Fonte: Instituo Português do Mar e da
Atmosfera, IPMA)
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6.4.4. Regime de Ventos
De acordo com os dados disponíveis no IPMA, a intensidade dos ventos foi analisada
para três situações concretas: a intensidade média do vento à superfície (10m de
altura), a 30m de altura e a 60m de altura (ver figura seguinte).

Figura 27 - Intensidade do vento, Normais Climatológicas (Fonte: Instituo Português do Mar e da
Atmosfera, IPMA)
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A intensidade média do vento apresenta resultados distintos para as diversas
situações analisadas (ver Figura 27), podemos constatar que as velocidades rondam
os 4 a 5m/s, com variações ligeiras das altitudes mais baixas, para as altitudes mais
altas. Outra constatação é que a intensidade média do vento verifica o mesmo
comportamento durante o ano, com intensidades mais elevadas nos meses de inverno
e mais baixas nos meses de verão.
6.5. Qualidade do Ar
6.5.1. Legislação Aplicável
Em Portugal, a avaliação da qualidade do ar está abrangida por instrumentos
legislativos específicos, o Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro, podendo ainda
ser complementada por valores guia (guideline values) da Organização Mundial de
Saúde (OMS).
O Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro, estabelece o regime de avaliação e
gestão da qualidade do ar ambiente. Nesse sentido, o documento tem os seguintes
objetivos:
Fixar os valores limite e limiares de alerta para a proteção da saúde humana do
dióxido de enxofre, dióxido de azoto, óxidos de azoto, partículas em suspensão
(PM10 e PM2,5), chumbo, benzeno e monóxido de carbono;
Definir os limiares de informação e alerta para o ozono;
Estabelecer valores alvo para as concentrações no ar ambiente dos poluentes
arsénio, cádmio, níquel e benzo(a)pireno.
O Decreto-Lei em análise transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva nº
2008/50/CE, de 21 de Maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo
na Europa, e a Diretiva nº 2004/107/CE, de 15 de Dezembro, relativa ao arsénio, ao
cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar
ambiente.
Na Tabela 9 são apresentados os valores limite no ar ambiente para os poluentes em
estudo (NO2, CO, PM10 e SO2).
Tabela 9 - Resumo dos valores limite considerados para os poluentes NO2, CO, PM10 e SO2.
Referência

Parâmetro

NO2

CO
Decreto-Lei
nº
102/2010

PM10

Designação
Valor limite horário para
proteção da saúde humana
Valor limite anual para
proteção da saúde humana
Valor máximo diário da
média das 8h para proteção
da saúde humana
Valor limite diário para
proteção da saúde humana

Período

Valor Limite

Horário

200 g.m

-3 (1)

-3

Anual

40 g.m

Octohorário

10 mg.m

Diário

-3

50 g.m

-3 (2)

Valor limite anual para
proteção da saúde humana

Anual

Valor limite horário para
proteção da saúde humana

Horário

350 g.m

-3 (3)

Valor limite diário para
proteção da saúde humana

Diário

125 g.m

-3 (4)

40 g.m

-3

SO2

(1) A não exceder mais de 18 horas por ano civil;
(2) A não exceder mais de 35 dias no ano;
(3) A não exceder mais de 24 vezes por ano civil;
(4) A não exceder mais de 3 vezes por ano civil.
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6.5.2. Metodologia
A caracterização da qualidade do ar na situação atual focou-se na avaliação dos níveis
de NO2, CO, PM10 e SO2, na envolvente da unidade de Mangualde, da SONAE
INDÚSTRIA, tendo em conta as caraterísticas de funcionamento da instalação, nas
condições atuais de exploração.
Neste sentido, foram realizadas as seguintes tarefas:
Caraterização das condições meteorológicas na envolvente da área em estudo,
com base num ano de dados meteorológicos horários estimados pelo TAPM
(modelo mesometeorológico), validado face à Normal Climatológica de Nelas;
Caraterização topográfica do local com recurso a uma base de dados
internacional;
Avaliação dos valores de NO2, CO, PM10 e SO2 registados na estação de
monitorização da qualidade do ar de Fornelo do Monte, para os últimos anos
de dados disponíveis (2010-2014), para aferir um valor de fundo;
Inventariação das principais fontes emissoras existentes na zona de
implantação da unidade industrial SONAE INDÚSTRIA;
Quantificação das emissões de NO2, CO, PM10 e SO2 provenientes das fontes
atualmente em funcionamento na instalação industrial;
Modelação da dispersão atmosférica, a nível local, considerando as emissões
inventariadas, para o ano meteorológico estimado (2015), validado face à
Normal Climatológica de Nelas;
Comparação dos resultados com os valores limite de qualidade do ar do
Decreto-Lei nº 102/2010, por forma a avaliar o impacte da instalação na
qualidade do ar local, nas condições atuais de funcionamento.
6.5.2.1.

Domínio do Estudo

A unidade da SONAE INDÚSTRIA encontra-se localizada no Lugar de Água Levada,
na freguesia de Espinho, a cerca de 3,5 km do centro de Mangualde.
A envolvente próxima à instalação é constituída maioritariamente por zonas
habitacionais, nomeadamente Santa Luzia, Pinheiro de Baixo e Água Levada. A área
definida para aplicação do modelo (Figura 28) foi desenhada tendo em conta os
seguintes critérios:
1. Posicionamento da unidade industrial em zona central do domínio em estudo;
2. Topografia da envolvente;
3. Localização das áreas urbanas, recetores e fontes emissoras mais relevantes.
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Figura 28 – Enquadramento espacial e topográfico do domínio de estudo.

A grelha de recetores aplicada ao domínio de estudo foi do tipo retangular uniforme,
com centro na unidade de Mangualde e espaçamento entre recetores de 250 metros.
A Tabela 10 apresenta as características do domínio em estudo e a Figura 29
apresenta a grelha de recetores considerada.
Tabela 10 - Características do domínio em estudo.
Parâmetros
Este (x)
Coordenadas Canto Sudoeste
(UTM Datum WGS84 – Fuso 29)
Norte (y)
Extensão máxima a Este (metros)
Extensão máxima a Norte (metros)
2
Área (km )
Espaçamento da Malha Cartesiana (metros)
Número de Recetores (células)

Escala Local
597016
4488125
10000
10000
100
250
1681
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Figura 29 – Grelha de recetores do domínio de estudo.

6.5.2.2.

Obstáculos e Topografia

A topografia e uso do solo da envolvente são, juntamente com os dados
meteorológicos e as emissões/condições de emissão, fatores determinantes no que
diz respeito aos níveis de qualidade do ar estimados por modelação.
O ficheiro de base topográfica utilizado na simulação local foi criado a partir do modelo
digital do terreno obtido através do ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission
and Reflection Radiometer), gerido pelo METI (Ministério da Economia, Comércio e
Indústria do Japão) e NASA.
O enquadramento topográfico do domínio de estudo é apresentado na Figura 28
anterior.
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Os obstáculos de volumetria significativa (edifícios) podem perturbar o escoamento
atmosférico, condicionando a dispersão dos poluentes atmosféricos. Assim, os
edifícios pertencentes à instalação industrial foram introduzidos no modelo, tendo
como base as especificações volumétricas fornecidas pelo proponente.
6.5.2.3.

Meteorologia

O modelo de dispersão utilizado exige a incorporação de dados meteorológicos
horários de vários parâmetros relativos à superfície e estrutura vertical da atmosfera
para o período de simulação considerado.
A variável meteorológica influencia significativamente a dispersão de poluentes, sendo
portanto fundamental o uso de informação de elevada representatividade temporal. A
representatividade temporal pressupõe que a informação meteorológica inclua as
variações sazonais existentes, pelo que, se deve modelar um ano meteorológico
completo e em base horária (para que se tenha em linha de conta o efeito de
variações intradiárias) e que as condições meteorológicas registadas nesse ano sejam
representativas do clima local. O clima de um local é dado pela análise de um período
longo de dados, como a Normal Climatológica1 de uma região. Se os dados usados no
modelo estiverem enquadrados no registado na Normal Climatológica pode
considerar-se que o ano meteorológico é válido para a avaliação do impacte de um
projeto.
Os dados meteorológicos necessários foram obtidos através do modelo
mesometeorológico TAPM2, que estima e adequa todos os parâmetros meteorológicos
fundamentais para as simulações da qualidade do ar para o ponto central do domínio
definido, com base no forçamento sinóptico para o ano de 2015 fornecido pelo
Australian Bureau of Meteorology Global Analysis and Prediction (GASP).
Para melhorar o desempenho do modelo, sempre que existem estações dentro do
domínio de estudo, as observações registadas nessas estações são incorporadas na
simulação por uma técnica conhecida por Data Assimilation. Assim, na modelação
mesometeorológica, conduzida para o ano de 2015 pelo modelo TAPM, foram
integrados os dados meteorológicos desse ano da estação de Paranhos da Beira,
disponíveis no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).
De forma a validar a adequação do ano meteorológico utilizado ao clima da região em
estudo, os dados estimados pelo modelo TAPM foram comparados com os dados da
Normal Climatológica de Nelas (1971-2000), disponibilizados pelo IPMA (Instituto
Português do Mar e Atmosfera).
Os dados meteorológicos usados são apresentados através da representação gráfica
das médias horárias dos diferentes parâmetros meteorológicos considerados. A rosados-ventos apresentada encontra-se dividida em 8 classes distintas. Os valores de
direção do vento expressos em graus foram traduzidos nos diferentes setores de
direção através das correspondências apresentadas na Tabela 11. A classe de ventos
calmos (< 1,0 km.h-1) é apresentada de forma independente da direção do vento.

1
“Conforme convencionado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), o clima é caracterizado pelos valores médios dos
vários elementos climáticos num período de 30 anos, designando-se valor normal de um elemento climático o valor médio
correspondente a um número de anos suficientemente longo para se admitir que ele representa o valor predominante daquele
elemento no local considerado”, texto retirado do Instituto de Meteorologia, consultado em Abril de 2012.
2
Hurley, P., 2005, The Air Pollution Model (TAPM) version 4, CSIRO Atmospheric Research.
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Tabela 11 – Informação das correspondências dos valores em graus com os diferentes setores
de direção do vento, utilizadas na realização da rosa de ventos
Setores de Direção do
Vento
norte (N)
nordeste (NE)
este (E)
sudeste (SE)

Gama de Valores
(graus)
338 - 22
23 – 67
68 – 112
113 – 157

Setores de Direção do
Vento
sul (S)
sudoeste (SO)
oeste (O)
noroeste (NO)

Gama de Valores
(graus)
158 – 202
203 – 247
248 – 292
293 – 337

Da Figura 30 à Figura 33 apresentam-se as comparações entre os dados estimados
(Paranhos da Beira) e a informação da Normal Climatológica (NC) de Nelas. Os
parâmetros meteorológicos analisados são aqueles que o modelo usa nos seus
cálculos e para os quais a NC apresenta valores.
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Figura 30 – Comparação das médias horárias de temperatura do ar.
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Figura 31 – Comparação das médias horárias de humidade relativa.

73/ 206

Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

% )* +

(

$

,

$

! -

%

. +-

$ /

(

4

5$ $

#$

%6 7

+

(

'

Figura 32 – Comparação da variação média mensal da velocidade do vento.
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Figura 33 – Rosa de ventos da Normal Climatológica de Nelas, para o período 1971-2000
(esquerda) e Rosa de ventos estimada pelo TAPM para o ano 2015 para Paranhos da Beira
(direita).

Síntese Interpretativa
Os valores de temperatura estimados pelo TAPM para o ano de 2015, estão
enquadrados nos valores registados na Normal Climatológica de Nelas, para o
período 1971-2000, não havendo grande variação ente os mesmos. A
distribuição de valores estimados varia entre os 6,7ºC e os 22,7ºC e os
presentes na NC variam entre os 7,4ºC e os 21,4ºC;
A distribuição anual de valores de humidade relativa estimados pelo TAPM é
coincidente à registada na Normal Climatológica de Nelas, para o período
1971-2000. A distribuição de valores estimados varia entre os 59% e os 81% e
os registados na NC variam entre os 69% e os 82%;
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Relativamente à velocidade do vento, verifica-se que o modelo estima valores
mais baixos (6,6 m.s-1 – 10,7 m.s-1) quando comparados com os valores
apresentados na NC (11,8 m.s-1 – 14,3 m.s-1). Este desvio pode dever-se às
diferenças da altura do anemómetro. O TAPM estima valores para os 10
metros, caso a estação climatológica de Nelas tenha o sensor mais acima
desta altura é normal que apresente valores mais elevados, pois a intensidade
do vento aumenta com o afastamento da superfície terrestre. Para além disso,
a estação climatológica de Nelas fica a cerca de 7 km a sudoeste da
instalação, podendo ocorrer variações ao nível da intensidade do vento,
comuns entre diferentes localidades.
No que diz respeito à direção do vento, na NC verifica-se a predominância de
ventos de este e de sudoeste. Para o ano estimado pelo TAPM, as direções de
vento predominantes correspondem aos setores nordeste e sudoeste, sendo
este último setor coincidente com o da NC de Nelas.
Apesar da distribuição dos valores de direção de ventos da NC e do ano
estimado pelo TAPM apresentar algumas diferenças, este ano de dados
escolhido (2015, com dados medidos de direção e velocidade do vento da
estação meteorológica de Paranhos da Beira) é o que apresenta uma melhor
representativadade face à normal climatológica. Esta conclusão só foi possível,
depois de realizadas inúmeras simulações com o modelo TAPM, com
integração de dados de direção e velocidade do vento de diferentes estações
meteorológicas (Mangualde, Penalva do Castelo, Sátão, Fornos de Algodres,
Viseu, Mesquitela, Oliveira do Hospital, Carregal do Sal) e para diferentes anos
(desde 2010 a 2015). Salienta-se que não foi possível aplicar o modelo TAPM
com dados medidos da estação de Paranhos da Beira para os anos desde
2010 a 2014, por falta de dados disponibilizados no SNIRH.
Face ao exposto, conclui-se que o ano de dados meteorológicos utilizado no
estudo (2015, com dados medidos de direção e velocidade do vento da
estação meteorológica de Paranhos da Beira) é o mais adequado para a
aplicação na modelação da qualidade do ar.
6.5.2.4.

Fontes Emissoras

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:
NO2 = 3,1 µg.m-3
PM10 = 13,6 µg.m-3
SO2 = 2,5 µg.m-3
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A Figura 34 apresenta o enquadramento espacial das fontes emissoras consideradas
na caracterização da qualidade do ar atual. A Figura 35 apresenta, em detalhe, as
fontes fixas associadas à SONAE INDÚSTRIA, consideradas nesta fase do estudo,
nas condições atuais de funcionamento da instalação.

Figura 34 – Enquadramento espacial das fontes emissoras inseridas no domínio de estudo, na
situação atual.
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Figura 35 – Enquadramento espacial das fontes fixas da Sonae Indústria (Mangualde)
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 industrial tem atualmente 28 fontes em funcionamento, associadas aos
diversos processos fabris decorrentes do funcionamento da unidade, das quais
apenas 13 são alvo de caracterização de efluentes gasosos (FF1 à FF13). Para as
fontes associadas aos filtros de mangas (FF15 à FF29) foi solicitado um pedido de
isenção de construção de chaminés, que foi concedido, apesar da entidade reguladora
estar atualmente a solicitar a monitorização de partículas provenientes destas fontes.
Uma vez que o proponente ainda se encontra em fase de conversação com a entidade
reguladora sobre esta questão e, perante a impossibilidade de acesso às
características dos filtros de mangas, estes não foram contemplados no presente
estudo de dispersão. No entanto, considera-se que o estudo efetuado é representativo
das emissões da instalação, porque os filtros de mangas têm associada uma eficiência
de remoção de partículas de cerca de 95%3.

3
2º Aditamento à Licença Ambiental nº 205/2008, de 27 de novembro (Agência Portuguesa do Ambiente) de 7 de fevereiro de
2013.
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Nas fontes mencionadas anteriormente, não se fez referência à FF14, associada ao
motor de cogeração, uma vez que esta se encontra atualmente desativada.
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
produção (linha 1 e linha 2). Na linha 1, os gases entregues são expelidos para a
atmosfera através das fontes FF10 e FF11. Na linha 2, os gases entregues 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 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.
Na Tabela 12 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 12 – Dados estruturais das fontes fixas da SONAE INDÚSTRIA, fatores de emissão e caraterísticas do escoamento, para a caracterização da
qualidade do ar atual.
Fonte

(1)

Designação fonte

Sistema de
redução de
emissões

Altura
(m)

Diâmetro (m)

Temp.
(k)

Vel.
-1
(m.s )

Emissões
-1 (1)
(g.s )
NO2

CO

PM10

SO2

FF1

Exaustão da Prensa 1 –
Chaminé 1

-

18,3

0,90

312,5

16,0

-

-

5,97x10

-2

-

FF2

Exaustão da Prensa 1 –
Chaminé 2

-

18,3

0,90

315,0

11,0

-

-

4,86x10

-2

-

FF3

Exaustão da Prensa 1 –
Chaminé 3

-

18,3

0,90

319,5

13,0

-

-

6,53x10

-2

-

FF4

Exaustão da Prensa 1 –
Chaminé 4

-

18,3

0,90

316,0

14,0

-

-

4,72x10

-2

-

FF5

Exaustão da Prensa 1 –
Chaminé 5

-

18,3

0,90

306,5

15,5

-

-

6,11x10

-2

-

FF6

Exaustão da Prensa 1 –
Chaminé 6

-

18,3

0,90

303,5

13,5

-

-

4,17x10

-2

-

FF7

Exaustão da Prensa 2 –
Entrada de Material

Lavador de gases

20,0

1,00

311,5

18,5

-

-

1,15x10

-1

-

FF10

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

-

37,9

2,50

335,5

19,5

6,88

1,25

FF11

Secador 1ª Linha – 2º
Estágio

-

35,4

1,50

312,5

12,0

1,69x10

FF12

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

-

46,6

2,50

334,0

13,0

6,74

FF13

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

-

46,6

2,50

329,5

15,5

7,40

-1

9,17x10

-1

5,83x10

-1

8,61x10

-2

1,43x10

-1

8,75x10

-2

3,49

3,47x10

-1

7,50x10

-1

3,08

6,81x10

-1

9,72x10

-1

Corresponde à média dos valores medidos nas duas campanhas de monitorização realizadas em 2015.
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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 20154, 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
13.
Os volumes de tráfego da EN234, EN16 e EN232, sintetizados na Tabela 14, foram
retirados do estudo de tráfego realizado para a elaboração do Mapa de Ruído do
Município de Mangualde, em 20085.
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 15), 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%).

4
Instituto Nacional de Infra-Estruturas Rodoviárias IP, Relatório de Tráfego na rede nacional de Auto-Estradas 3º Trimestre de
2015.
5
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 13 – Volume de tráfego total anual para os sublanços da A25, para os sublanços Fagilde-Mangualde e Mangualde-Chãs de Tavares.
Volume tráfego total
Sublanços

2014

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

MangualdeChãs de
Tavares

7273

6904

7615

6701

6912

7083

7582

7305

7398

9251

12060

8554

Tabela 14 – Volume de tráfego médio anual horário para os sublanços das vias EN234, EN16 e EN232.
Tráfego Médio Anual Horário
Via

Diurno (07h00 – 20h00)

Entardecer (20h00 – 23h00)

Noturno (23h00 – 08h00)

Ligeiros

Pesados

Ligeiros

Pesados

Ligeiros

Pesados

77 (EN234)

326

32

251

25

99

14

76 (EN234)

326

32

251

25

99

14

75 (EN234)

326

32

251

25

99

14

74 (EN234)

326

32

251

25

99

14

49 (EN16)

123

31

90

21

23

1

50 (EN16)

123

31

90

21

23

1

55 (EN16)

208

34

156

23

51

2

71 (EN232)

128

28

87

19

5

0

67 (EN232)

128

28

87

19

5

0

66 (EN232)

475

53

327

36

31

1

85 (EN232)

633

48

453

34

95

3
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Tabela 15 – Volume de tráfego médio anual para as vias de acesso à SONAE INDÚSTRIA, na
situação de referência
Tráfego Médio Anual

Via

Tráfego Ligeiros

Tráfego Pesados

Via 1

50960

20800

Via 2

25480

20592

Via 3

25480

208

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)6, ao parque automóvel português. Este trabalho teve em conta
dados estatísticos provenientes da ACAP7 e do ISP8.
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 circulação9, valores esses que se apresentam, para cada uma das vias
consideradas, na Tabela 16.
Tabela 16 – 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

6

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.
7
ACAP, (2011). Vendas de veículos automóveis em Portugal. Associação do Comércio Automóvel de Portugal.
8
ISP (2013). Parque Automóvel Seguro 2013, Instituto de Seguros de Portugal.
9
MAMAOT (2012). Portuguese National Inventory Report. Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território.
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Vias

Inclinação da via (%)

Distância (km)

Via 1

2

0,15

Via 2

2

0,43

Via 3

0

0,69

Por fim, da Tabela 17 à Tabela 21, 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:
Percentagem de ligeiros = 94%
Percentagem de pesados = 6%
Tabela 17 – Emissão dos poluentes em estudo, para os veículos ligeiros e pesados, para o
sublanço A25 (Fagilde-Mangualde).
-1

Mês

-1

Emissões ligeiros (g.s )
NO2

CO

Emissões pesados (g.s )

PM10

1,84x10

-1

NO2

8,17x10

-3

CO

6,06x10

-2

PM10

outubro

5,75x10

-2

9,82x10

-3

2,06x10

-3

novembro

5,59x10

-2

1,79x10

-1

7,94x10

-3

5,89x10

-2

9,55x10

-3

2,00x10

-3

dezembro

5,94x10

-2

1,91x10

-1

8,44x10

-3

6,26x10

-2

1,01x10

-2

2,13x10

-3

janeiro

5,41x10

-2

1,74x10

-1

7,69x10

-3

5,70x10

-2

9,24x10

-3

1,94x10

-3

fevereiro

5,52x10

-2

1,77x10

-1

7,84x10

-3

5,82x10

-2

9,43x10

-3

1,98x10

-3

março

5,66x10

-2

1,82x10

-1

8,04x10

-3

5,97x10

-2

9,67x10

-3

2,03x10

-3

abril

5,85x10

-2

1,88x10

-1

8,31x10

-3

6,16x10

-2

9,98x10

-3

2,09x10

-3

maio

5,72x10

-2

1,83x10

-1

8,13x10

-3

6,03x10

-2

9,76x10

-3

2,05x10

-3

junho

5,74x10

-2

1,84x10

-1

8,16x10

-3

6,05x10

-2

9,80x10

-3

2,06x10

-3

julho

6,69x10

-2

2,15x10

-1

9,51x10

-3

7,06x10

-2

1,14x10

-2

2,40x10

-3

agosto

8,35x10

-2

2,68x10

-1

1,19x10

-2

8,80x10

-2

1,43x10

-2

2,99x10

-3

setembro

6,29x10

-2

2,02x10

-1

8,93x10

-3

6,63x10

-2

1,07x10

-2

2,25x10

-3

Tabela 18 – Emissão dos poluentes em estudo, para os veículos ligeiros e pesados, para o
sublanço A25 (Mangualde-Chãs de Tavares).
-1

Mês

-1

Emissões ligeiros (g.s )
NO2

CO

Emissões pesados (g.s )

PM10

1,18x10

-1

NO2

5,23x10

-3

CO

3,88x10

-2

PM10

outubro

3,68x10

-2

6,28x10

-3

1,32x10

-3

novembro

3,49x10

-2

1,12x10

-1

4,96x10

-3

3,68x10

-2

5,96x10

-3

1,25x10

-3

dezembro

3,85x10

-2

1,23x10

-1

5,47x10

-3

4,06x10

-2

6,58x10

-3

1,38x10

-3

janeiro

3,39x10

-2

1,09x10

-1

4,81x10

-3

3,57x10

-2

5,79x10

-3

1,21x10

-3

fevereiro

3,50x10

-2

1,12x10

-1

4,97x10

-3

3,68x10

-2

5,97x10

-3

1,25x10

-3

março

3,58x10

-2

1,15x10

-1

5,09x10

-3

3,78x10

-2

6,12x10

-3

1,28x10

-3

abril

3,83x10

-2

1,23x10

-1

5,45x10

-3

4,04x10

-2

6,55x10

-3

1,37x10

-3

maio

3,69x10

-2

1,18x10

-1

5,25x10

-3

3,89x10

-2

6,31x10

-3

1,32x10

-3

junho

3,74x10

-2

1,20x10

-1

5,32x10

-3

3,94x10

-2

6,39x10

-3

1,34x10

-3

julho

4,68x10

-2

1,50x10

-1

6,65x10

-3

4,93x10

-2

7,99x10

-3

1,68x10

-3

agosto

6,10x10

-2

1,96x10

-1

8,66x10

-3

6,43x10

-2

1,04x10

-2

2,18x10

-3

setembro

4,33x10

-2

1,39x10

-1

6,15x10

-3

4,56x10

-2

7,39x10

-3

1,55x10

-3
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Tabela 19 – 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 (g.s-1)

Emissões entardecer (g.s-1)

Emissões noturno (g.s-1)

Via
NO2

CO
-3

PM10

NO2

2,26x10

1,66x10

2,04x10

3,35x10

2,46x10-4

76

2,51x10-3

4,12x10-3

3,03x10-4

8,39x10-3

1,38x10-2

1,01x10-3

1,25x10-3

2,04x10-3

1,50x10-4

75

-3

5,06x10

-3

8,30x10

-4

6,10x10

-2

1,69x10

-2

2,77x10

-3

2,04x10

-3

2,51x10

-3

4,12x10

3,02x10-4

74

6,86x10-3

1,13x10-2

8,27x10-4

2,29x10-2

3,76x10-2

2,76x10-3

3,40x10-3

5,59x10-3

4,10x10-4

49

-4

6,60x10

-3

1,08x10

-5

7,96x10

-3

2,09x10

-3

3,42x10

-4

2,52x10

-4

2,03x10

-4

3,33x10

2,44x10-5

50

2,16x10-3

3,54x10-3

2,60x10-4

6,82x10-3

1,12x10-2

8,22x10-4

6,62x10-4

1,09x10-3

7,98x10-5

55

-3

-3

-4

-3

-2

-4

-4

-3

9,76x10-5

-5

6,54x10

1,07x10

8,09x10

4,54x10

1,11x10

1,82x10

1,34x10

2,32x10

3,81x10

2,80x10-6

67

3,30x10-4

5,42x10-4

3,98x10-5

9,72x10-4

1,59x10-3

1,17x10-4

2,03x10-5

3,34x10-5

2,45x10-6

66

5,44x10-3

8,93x10-3

6,56x10-4

1,62x10-2

2,66x10-2

1,95x10-3

5,78x10-4

9,48x10-4

6,96x10-5

85

-3

-2

-4

-2

-2

-3

-3

-3

2,29x10-4

2,42x10

3,97x10

-4

-5

1,33x10

6,18x10

9,41x10

-3

7,88x10

3,77x10

1,28x10

-3

-3

71

7,80x10

-5

-3

PM10

1,38x10

2,43x10

-3

CO

4,97x10

-4

-2

NO2

6,76x10

3,31x10

-2

PM10

4,12x10

-4

-4

CO

77

2,02x10

-3

2,91x10

1,90x10

3,12x10

Tabela 20 – 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 (g.s-1)

Emissões entardecer (g.s-1)

Emissões noturno (g.s-1)

Via
NO2

CO
-3

PM10

NO2
-4

CO

3,09x10

6,42x10

1,03x10

6,32x10

1,31x10

2,11x10-4

76

5,63x10-3

1,17x10-3

1.89x10-4

1,88x10-2

3,91x10-3

6,30x10-4

3,85x10-3

8,01x10-4

1,29x10-4

75

-2

1,30x10

-3

2,23x10

-4

4.06x10

-2

4,35x10

-3

7,46x10

-3

1,36x10

-3

8,91x10

-3

1,53x10

2,78x10-4

74

1,54x10-2

3,20x10-3

5.15x10-4

5,14x10-2

1,07x10-2

1,72x10-3

1,05x10-2

2,19x10-3

3,52x10-4

49

-3

4,30x10

-4

7,37x10

-4

1.34x10

-2

1,28x10

-3

2,19x10

-4

3,97x10

-4

1,63x10

-5

2,80x10

5,09x10-6

50

1,68x10-2

2,26x10-3

4.51x10-4

4,99x10-2

6,70x10-3

1,34x10-3

6,38x10-4

8,58x10-5

1,71x10-5

55

-3

7,44x10

-3

1,55x10

-4

2.49x10

-2

2,21x10

-3

4,61x10

-4

7,41x10

-4

5,67x10

-4

1,18x10

1,90x10-5

71

1,87x10-3

3,90x10-4

6.27x10-5

5,52x10-3

1,15x10-3

1,85x10-4

1,63x10-5

3,38x10-6

5,45x10-7

67

-3

2,26x10

-4

3,04x10

-5

6.07x10

-3

6,65x10

-4

8,94x10

-4

1,79x10

-5

1,96x10

-6

2,63x10

5,27x10-7

66

1,88x10-2

2,53x10-3

5.06x10-4

5,61x10-2

7,55x10-3

1,51x10-3

5,57x10-4

7,49x10-5

1,50x10-5

85

-2

-3

-4

-2

-3

-3

-3

-4

4,46x10-5

8,58x10

-3

PM10

3.09x10

4,12x10

-3

CO

1,92x10

4.46x10

-3

NO2

9,24x10

2,77x10

-2

PM10

77

1,33x10

-3

1,38x10

1,33x10

-3

2,78x10

Tabela 21 – Emissão dos poluentes em estudo, para os veículos ligeiros e pesados, para as
vias de acesso à instalação, nas condições de referência.
-1

Via

NO2

CO

Via 1

1,30x10

-4

Via 2

1,85x10

-4

2,95x10

-4

Via 3

-1

Emissões ligeiros (g.s )

6.5.2.5.

Emissões pesados (g.s )

PM10

2,14x10

-4

3,03x10

-4

4,83x10

-4

NO2

1,57x10

-5

2,23x10

-5

3,55x10

-5

CO

1,53x10

-3

4,30x10

-3

6,05x10

-5

PM10

2,79x10

-4

4,69x10

-5

7,83x10

-4

1,32x10

-4

1,28x10

-5

1,97x10

-6

Modelação da Dispersão Atmosférica

O estudo de qualidade do ar contempla a simulação da dispersão de poluentes para
um ano de dados meteorológicos, tendo em conta as emissões inventariadas nas
condições atuais e após a construção da nova central de biomassa.
O modelo utilizado para simular a dispersão de poluentes atmosféricos foi o AERMOD,
versão 6.8.3, cuja descrição se encontra no anexo V.
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O dióxido de azoto é um poluente fortemente afetado pelas reações fotoquímicas que
ocorrem no ar ambiente, principalmente por via de reações associadas à
formação/depleção de ozono. O modelo de simulação usado para a realização deste
estudo apresenta vias alternativas para a simulação deste poluente. Nas simulações
realizadas foi utilizado o “Ozone Limiting Method”, que faz uso das concentrações
medidas de ozono na atmosfera para estimar a conversão dos óxidos de azoto em
dióxido de azoto.
Desta forma, a contabilização da concentração de NO2 em cada período horário é
determinada em função da concentração de ozono existente no ar ambiente. Para este
estudo, foram considerados os valores horários de concentração de ozono no ar
ambiente, medidos no ano de 2015 (coincidente com o ano meteorológico
considerado), na estação de Fornelo do Monte, localizada a 26 km a noroeste do
ponto central do domínio, pertencente à rede de qualidade do ar nacional.
Da aplicação do AERMOD resultam ficheiros de valores de concentração dos
diferentes poluentes em análise, estimados tendo em conta as emissões inseridas das
fontes pontuais e em linha consideradas no estudo e as condições meteorológicas e
topográficas locais. As concentrações são apresentadas para a malha de recetores
considerada no estudo. Por “recetores” entendem-se pontos representativos de áreas
unitárias, que constituem a grelha que cobre o domínio de estudo.
A partir dos valores estimados são efetuados mapas de distribuição de valores de
concentração.
Os mapas de distribuição de longo termo (média anual) referem-se aos valores médios
estimados para cada área, para o ano em análise. Os mapas de distribuição de curto
termo (médias horárias, octohorárias e diárias) referem-se ao valor máximo estimado
no ano em estudo para o recetor (área) em análise. O mapa apresentado, neste caso,
é representativo de uma compilação de vários períodos temporais nos quais se
registaram valores elevados em determinado local. Trata-se, desta forma, de um
cenário máximo criado apenas para avaliação dos máximos registados em cada área.
A distribuição dos valores nestes mapas pode ser referente a períodos temporais
distintos, durante os quais, em determinadas áreas (ou recetores), e com
determinadas condições meteorológicas, ocorreram os valores máximos (horários,
octohorários e diários). A análise efetuada nesta base de trabalho tem sempre de ter
este facto em consideração, não podendo esta forma de apresentação ser diretamente
comparável a valores limite ou de referência. Apesar disso, sempre que possível, nas
escalas gráficas dos mapas de distribuição dos valores máximos são inseridos os
valores limite da legislação, de forma a integrar os valores estimados face a valores de
referência.
Os mapas exprimem, para cada um dos recetores (pontos considerados
representativos de áreas), a concentração máxima estimada pelo modelo
independentemente do dia ou da hora do ano em estudo. No fundo, esta é uma
perspetiva virtual onde se condensam todas as piores situações, recetor a recetor,
numa imagem única, resultando numa espécie de “fotografia” dos piores casos, ponto
a ponto, como se tivessem ocorrido todos em simultâneo.
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No caso de poluição atmosférica, o pior cenário poderá ser a conjunção de um período
(horário, octohorário ou diário) ou vários períodos onde simultaneamente teriam
ocorrido valores elevados de vários poluentes. Esta análise é de elevada
complexidade, dada a infinidade de variáveis em jogo, pelo que está convencionada a
apresentação gráfica dos valores máximos, em períodos temporais distintos, tal como
é efetuado neste estudo.
A comparação entre as concentrações máximas estimadas pelo modelo de simulação
e os valores legalmente aplicáveis é efetuada em forma de tabela a seguir aos mapas
de distribuição de valores. Chama-se a atenção para o facto de os valores presentes
nestas tabelas corresponderem aos valores máximos estimados (VE) para cada
poluente em análise, dentro do universo de todos os recetores (áreas) e para as 8760
horas simuladas (um ano completo).
A comparação é efetuada também através da aplicação de um fator de segurança
(designado por F2) atribuído aos resultados dos modelos Gaussianos, como o
utilizado neste estudo. Por aplicação deste fator entende-se que os valores reais,
estatisticamente, poderão ser metade ou o dobro dos valores estimados
numericamente pelo modelo.
Ao comparar os resultados das simulações com valores legislados é possível verificar
se, em algum recetor (área), se prevê que haja ultrapassagem do limite legal para a
qualidade do ar.
6.5.3. Caraterização da Qualidade do Ar
A caraterização da qualidade do ar na situação atual foi realizada com base nas
medições dos poluentes em estudo efetuadas na estação da rede nacional de
medição da qualidade do ar existente na envolvente mais próxima (Fornelo do Monte)
e com recurso à modelação da dispersão atmosférica de poluentes, a nível local,
tendo em consideração as emissões representativas do cenário de referência.
6.5.3.1.

Dados das Estações Qualidade do Ar

No domínio em estudo, a cerca de 26 km a noroeste SONAE INDÚSTRIA, existe uma
estação de monitorização da qualidade do ar – Fornelo do Monte (Figura 36).
A estação de Fornelo do Monte é uma estação rural de fundo que iniciou a sua
atividade em 2005 e abrange os poluentes NO2, O3, SO2, PM10. Desta forma, dos
poluentes alvo de avaliação no presente estudo, foram analisados os dados dos
últimos cinco anos de medições, com dados disponíveis (2010-2014), dos poluentes
NO2, PM10 e SO2, de modo a obter uma representatividade temporal elevada.
Salienta-se que para o CO, poluente alvo de avaliação no presente estudo, não foi
possível efetuar a caracterização em termos de concentrações medidas em ar
ambiente, uma vez que este poluente não é medido na estação de Fornelo do Monte.
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Figura 36 – Enquadramento espacial da Estação de Qualidade do Ar (Google Earth 2013).

A Tabela 22 apresenta a comparação dos valores registados na estação rural de fundo
de Fornelo do Monte, para os poluentes NO2, PM10 e SO2, para os anos de 20102014, com os Valores Limite (VL) estipulados no Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de
setembro.
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Tabela 22 – Comparação dos valores de NO2, PM10 e SO2 registados na estação de monitorização de qualidade do ar Fornelo do Monte, para os anos de
2010-2014, com os valores limite do DL 102/2010, de 23 de setembro.
-3

-3

Base Horária (µg.m )
Ano

Concentração
Registada

Nº Exc.

32,0

Nº Exc.

0

-

-

5,9

33,0

0

-

-

3,9

19,0

0

-

-

2013

92,0

0

-

-

2,5

2014

29,0

0

-

-

1,6

2010

-

-

138,4

6

15,0

2011

-

-

89,7

4

15,2

72,3

3

2011

PM10

2012

2012

200

(1)

-

-

Concentração
Registada

40

1,5

2013

-

-

200,2

6

13,6

2014

-

-

55,4

2

11,8

2010

37,0

0

11,4

0

2,1

21,0

0

9,5

0

2,9

8,9

0

16,5

0

2012

350

(3)

2014
A não exceder mais de 18 horas num ano;

25,0

0

57,0

0

SD
(2)

(5)

SD

50

(2)

VL

-

2013
(1)

VL

-

2011
SO2

Base Anual (µg.m )

Concentração
Registada

VL

2010

NO2

-3

Base Diária (µg.m )

125
(5)

A não exceder mais de 35 dias num ano;

(4)

SD
(3)

(5)

A não exceder mais de 24 vezes num ano;

SD
(4)

40

12,6

20

2,3
2,7

(5)

A não exceder mais de 3 vezes num ano;

SD
(5)

(5)

Sem Dados.
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Síntese Interpretativa
Os valores máximos horários e médios anuais de NO2 medidos na estação de
Fornelo do Monte, durante o período de 2010-2014, foram inferiores aos
respetivos valores limite, verificando-se assim o cumprimento do estipulado no
Decreto-Lei nº 102/2010, para proteção da saúde humana.
As concentrações máximas diárias registadas de PM10, desde 2010 a 2014,
foram superiores ao valor limite. No entanto, o número de excedências
registado não ultrapassou o número permitido (35 dias em cada ano civil),
verificando-se desta forma o cumprimento da legislação vigente. Em termos de
médias anuais verificou-se o cumprimento do valor limite estipulado na
legislação para proteção da saúde humana.
Os valores máximos horários e diários e médios anuais de SO2 medidos na
estação de Fornelo do Monte, nos anos com dados disponíveis (2010-2013),
foram inferiores aos respetivos valores limite, verificando-se assim o
cumprimento do estipulado no Decreto-Lei nº 102/2010, para proteção da
saúde humana.
6.5.3.2.

Modelação da dispersão de poluentes atmosféricos

Nesta fase, é realizada a simulação da dispersão dos poluentes atmosféricos (NO2,
CO, PM10 e SO2), para um ano completo de dados meteorológicos (2015), para o
domínio em estudo, tendo em conta as emissões reais das fontes emissoras
associadas à unidade da SONAE INDUSTRIA e ainda as emissões geradas pelo
tráfego rodoviário das principais vias inseridas no domínio em estudo, nomeadamente
A25, EN234, EN16, EN232 e vias de acessos à instalação.
Os resultados apresentados incluem, para os poluentes NO2, PM10 e SO2 os
respetivos valores de fundo. Para o CO não foi possível estabelecer um valor de
fundo, uma vez que este poluente não é medido na estação rural de fundo de Fornelo
do Monte.
6.5.3.2.1.

Dióxido de Azoto

A Figura 37 e Figura 38 apresentam os mapas de distribuição de valores máximos das
médias horárias e médios anuais de NO2, respetivamente.
A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite horário e anual estipulado
no Decreto-Lei nº 102/2010 para este poluente, 200 µg.m-3 e 40 µg.m-3,
respetivamente. Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 3,1 g.m-3.
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Figura 37 –Campo estimado das concentrações máximas das médias horárias de NO2 ( g.m )
verficadas no domínio em análise (situação de referência).
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Figura 38 – Campo estimado das concentrações médias anuais de NO2 ( g.m ) verficadas no
domínio em análise (situação de referência).

Síntese Interpretativa
Os mapas de distribuição das concentrações máximas horárias estimadas de
NO2 mostram que na envolvente das vias de tráfego A25, EN234 e EN16 e no
limite a sul da instalação são registadas as concentrações mais elevadas deste
poluente, não havendo, no entanto, incumprimento do valor limite imposto na
legislação, para proteção da saúde humana.
Os valores de concentração médios anuais de NO2 obtidos são inferiores ao
respetivo valor limite em todo o domínio em estudo. Verifica-se que os valores
médios anuais mais elevados são registados na envolvente das vias
rodoviárias, nomeadamente da A25 e da EN234, bem como na vizinhança
próxima da Sonae Indústria (Mangualde) e respetivos acessos.
A Tabela 23 resume os valores máximos estimados para o NO2 na situação de
referência e estabelece a sua comparação com os respetivos valores limite legislados.
Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 3,1 g.m-3.
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Tabela 23 – Resumo dos valores estimados de NO2 e comparação com os respetivos valores
limite legislados no Decreto-Lei nº 102/2010
2

-3

CENÁRIO

PERÍODO

VL
-3
( g.m )

VE ( g.m )
SEM
(1)
F2

Situação
Referência

Horário

200

170,8

Anual

40

9,1

EXC.
PERMITIDAS

COM
(2)
F2
86,9
338,4
6,1
15,0

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

SEM
(1)
F2
18

0

-

0

COM
(2)
F2
0
0
0
0

Legenda
VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições
reais.
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores
estimados.

Síntese Interpretativa
Os níveis máximos horários de NO2 estimados, nas condições atuais de
funcionamento da unidade, apresentam-se acima dos 200 µg.m-3, apenas com
a aplicação do fator F2 mais conservativo (F2D). Os valores acima do valor
limite são registados maioritariamente na envolvente das vias rodoviárias
existentes no domínio em estudo. No entanto, o número de ultrapassagens ao
valor limite foi inferior ao número de horas permitidas (18 horas no ano). Assim,
verifica-se o cumprimento legal do valor limite horário de NO2, sem e com
aplicação do fator F2.
Relativamente aos valores médios anuais deste poluente verifica-se o
cumprimento da legislação em vigor, em todo o domínio em estudo, sem e com
aplicação do fator F2.
6.5.3.2.2.

Monóxido de Carbono

A Figura 39 apresenta o mapa de distribuição de valores máximos das médias
octohorárias de CO.
A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite estipulado no Decreto-Lei
nº 102/2010 para este poluente, 10000 µg.m-3.
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Figura 39 – Campo estimado das concentrações máximas das médias octohorárias de CO
-3
( g.m ) verficadas no domínio em análise (situação de referência).

Síntese Interpretativa
O mapa de distribuição das concentrações máximas octohorárias de CO
mostra que os valores estimados, em todo o domínio, são bastante reduzidos
quando comparados com o respetivo valor limite.
Os valores mais elevados são registados na envolvente da A25, demonstrando
desta forma a elevada contribuição desta fonte para os valores estimados.
A Tabela 24 resume os valores máximos estimados para o CO na situação de
referência e estabelece a sua comparação com o valor limite legislado.
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Tabela 24 – Resumo dos valores estimados de CO e comparação com o valor limite legislados
no Decreto-Lei nº 102/2010.
2

-3

CENÁRIO

Situação
Referência

PERÍODO

Octohorário

VL
( g.m-3)

10000

VE ( g.m )
SEM
(1)
F2

COM
(2)
F2

86,4

43,2
172,7

EXC.
PERMITIDAS

-

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

SEM
(1)
F2

COM
(2)
F2

0

0
0

Legenda
VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições
reais.
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores
estimados.

Síntese Interpretativa
Os níveis máximos octohorários de CO estimados na situação de referência
são muito inferiores ao respetivo valor limite, sem e com aplicação do fator F2
aos valores estimados.

6.5.3.2.3.

Partículas em Suspensão PM10

A Figura 40 e Figura 41 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 g.m-3.
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Figura 40 – Campo estimado das concentrações máximas das médias diárias de PM10 ( g.m
3
) verficadas no domínio em análise (situação de referência).

-
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-3

Figura 41 – Campo estimado das concentrações médias anuais de PM10 ( g.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 e médios anuais de PM10
inferiores aos respetivos valores limite estipulados para este poluente, em todo
o domínio em estudo.
Os valores diários e anuais mais elevados são registados maioritariamente na
zona de implantação da SONAE INDÚSTRIA e sua envolvente próxima,
demonstrando a contribuição da exploração da unidade industrial em estudo
para os valores estimados.
A Tabela 25 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 g.m-3.
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Tabela 25 – 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
( g.m )

VE ( g.m )
SEM
(1)
F2

Situação
Referência

Diário

50

21,4

Anual

40

15,07

EXC.
PERMITIDAS

COM
(2)
F2
17,5
29,1
14,5
16,5

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

SEM
(1)
F2
35

0

-

0

COM
(2)
F2
0
0
0
0

Legenda
VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições
reais.
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores
estimados.

Síntese Interpretativa
Os níveis máximos diários de PM10 estimados, para a situação de referência,
são inferiores ao valor limite estipulado para este poluente (50 µg.m-3), em todo
o domínio em estudo, sem e com aplicação do fator F2.
Os valores anuais deste poluente são reduzidos (próximos do valor de fundo
definido para este poluente), não se verificando a ultrapassagem do valor limite
em nenhum dos recetores do domínio, sem e com a aplicação do fator F2.
6.5.3.2.4.

Dióxido de Enxofre

A Figura 42 e Figura 43 apresentam os mapas de distribuição de valores máximos das
médias horárias e diárias de SO2, respetivamente. O mapa de distribuição não é
apresentado para os valores anuais de SO2, porque estes são avaliados apenas para
a proteção dos ecossistemas, devendo restringir-se a recetores afastados pelo menos
5 km de zonas urbanizadas (não aglomerações), indústrias ou vias de tráfego com
mais de 50000 veículos por dia. Logo, o domínio de estudo não apresenta recetores
adequados à avaliação do impacte nos ecossistemas pelos valores de SO2 anual.
A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite horário e diário estipulado
no Decreto-Lei nº 102/2010 para este poluente, 350 µg.m-3 e 125 µg.m-3,
respetivamente. Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 2,5 g.m-3.
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Figura 42 – Campo estimado das concentrações máximas das médias horárias de SO2 ( g.m
3
) verficadas no domínio em análise (situação de referência).

-
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-3

Figura 43 – Campo estimado das concentrações máximas das médias diárias de SO2 ( g.m )
verficadas no domínio em análise (situação de referência).

Síntese Interpretativa
O mapa de distribuição das concentrações máximas horárias e diárias de SO2,
mostram que os valores mais elevados para este poluente são registados no
interior e na vizinhança próxima da unidade industrial, atingindo gamas de
concentração bastante inferiores aos respetivos valores limite.
A Tabela 26 resume os valores máximos estimados para o SO2 na situação de
referência e estabelece a sua comparação com os respetivos valores limite legislados.
Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 2,5 g.m-3.
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Tabela 26 – Resumo dos valores estimados de SO2 e comparação com os respetivos valores
limite legislados no Decreto-Lei nº 102/2010.
2

-3

CENÁRIO

PERÍODO

VL
-3
( g.m )

VE ( g.m )
SEM
(1)
F2

Situação
Referência

Horário

350

22,7

Diário

125

7,5

EXC.
PERMITIDAS

COM
(2)
F2
12,6
42,9
5,0
12,4

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

SEM
(1)
F2
24

0

3

0

COM
(2)
F2
0
0
0
0

Legenda
VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições
reais.
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores
estimados.

Síntese Interpretativa
• Para os dois períodos de integração (horário e diário), não se verificam
ultrapassagens aos valores limite legislados, sem e com aplicação do fator F2
aos resultados estimados.
6.5.3.3.

Síntese

O estudo de dispersão efetuado, que teve em consideração as emissões associadas à
exploração, nas condições atuais de operação da SONAE INDÚSTRIA e às vias
rodoviárias existentes no domínio em estudo, permite verificar o cumprimento dos
valores limite impostos na legislação, para proteção da saúde humana, para os
poluentes CO, PM10 e SO2.
Em relação ao NO2, com aplicação do fator F2 mais conservativo, registam-se
ultrapassagens ao valor limite horário, maioritariamente, na zona envolvente das vias
rodoviárias, no entanto em número inferior ao permitido (18 horas por ano),
verificando-se assim o cumprimento legal do valor limite horário de NO2. Em termos
anuais, também, se verifica o cumprimento legal do valor limite estipulado.
6.6. Ambiente Sonoro
6.6.1. Classificação Acústica da Área de Intervenção
Para a classificação acústica da zona onde a central de biomassa será implantada,
consultou-se a Planta de Condicionantes do Plano Municipal de Ordenamento de
Território (PMOT) de Mangualde. Verificou-se que a central de biomassa objeto deste
estudo será implantada numa zona não classificada, próxima de zonas urbanas
classificadas como zonas mistas (Figura 44).
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Figura 44 - Extrato da Planta de Condicionantes do PMOT de Mangualde – Classificação de
zonas.

Na envolvente próxima, não estão identificadas zonas classificadas como sensíveis.
Por isso, no presente estudo, relativamente ao ambiente sonoro, foram utilizados os
critérios regulamentares para zonas mistas.
6.6.2. Identificação de Todos os Recetores Sensíveis
De acordo com a alínea q, do artigo 3º, do capítulo 1 do RGR (Regime Geral do
Ruído), um recetor sensível define-se como um edifício habitacional, escolar,
hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização humana. Na identificação de
retores sensíveis considerou-se, não só, a distância ao empreendimento em análise,
mas também, a sua localização em relação às vias rodoviárias e ferroviárias. Para
caracterização do ambiente sonoro afetado, identificaram-se os recetores sensíveis
mais próximos da unidade industrial SONAE INDÚSTRIA, onde será construído o
projeto Biomassa Mangualde.
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Na Figura 45, encontram-se representadas as zonas onde se localizam os recetores
sensíveis identificados na envolvente.

Figura 45 – Vista a aérea da zona intervencionada e respetiva localização dos recetores
sensíveis (adaptado Google Earth, 18-10-2016).

Na Tabela 27, encontra-se a descrição e a respetiva localização dos recetores
sensíveis identificados na Figura 45.
Tabela 27 - Descrição e localização dos recetores sensíveis.
Recetor Sensível

Descrição

Localização (GPS)

RS1

Edifícios de habitação

40º35`18,45``N; 7º45`47,37``W

RS2

Edifícios de habitação

40º34`54,62``N; 7º47`57,64``W

RS3

Edifícios de habitação

40º34`44,28``N; 7º47`50,62``W

RS4

Edifícios de habitação

40º35`02,63``N; 7º47`15,95``W

RS5

Edifícios de habitação

40º35`05,87``N; 7º47`55,7``W

Para a avaliação dos impactes provocados pela construção da central de biomassas,
será considerada a situação mais desfavorável, ou seja, os recetores sensíveis para
os quais o funcionamento da central de biomassa, previsivelmente, terá maior
influência na alteração do ambiente sonoro.
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6.6.3. Tráfego
A principal via de circulação, mais próxima da unidade industrial, é a Nacional 234
(N234) onde o tráfego é intenso no período diurno e pouco intenso no período noturno.
Nesta via circulam, maioritariamente, veículos ligeiros; No entanto, no período diurno
verifica-se a passagem de um número considerável de veículos pesados por hora.
Nas vias de acesso à unidade industrial SONAE INDÚSTRIA circulam diariamente em
média 160 veículos ligeiros em dias úteis e cerca de 90 veículos ligeiros aos fins de
semana e feriados. Para o funcionamento da SONAE INDÚSTRIA circulam
diariamente em média entre 75 a 80 veículos pesados no período diurno
(aproximadamente 6 veículos pesados por hora).
Relativamente ao tráfego ferroviário, considerou-se a passagem de comboios de
transporte de passageiros e de comboios destinados ao transporte de mercadorias.
Neste caso, considerou-se a passagem de 15 comboios no período diurno, de 4
comboios no período entardecer e de 7 comboios no período noturno.
Com a construção do projeto Biomassa Mangualde, prevê-se um aumento médio de
veículos pesados entre 10 a 15 veículos por dia; em relação aos veículos ligeiros
prevê-se um aumento pouco significativo do número de veículos.
6.6.4. Caracterização com medições acústicas dos recetores
Segundo o nº 4, do artigo 11º, do capítulo III do RGR, para efeitos de verificação da
conformidade em relação aos valores limite de exposição fixados no ponto 1 do
referido artigo, a avaliação deve ser efetuada junto do ou no recetor sensível de duas
formas, nomeadamente, pela realização de medições acústicas ou pela consulta de
mapas de ruído.
Em termos de emissão sonora, a unidade industrial pode ser caracterizada em 2
zonas distintas, nomeadamente, a nave industrial e os equipamentos dispostos no
exterior. Apesar de serem percetíveis as fontes sonoras existentes na nave industrial,
a sua influência no ambiente sonoro exterior é reduzida, principalmente, devido ao
isolamento sonoro do edifício. O nível de potência sonora dos equipamentos dispostos
no exterior tem um maior impacte no ambiente sonoro da zona envolvente.
Para a caracterização da situação atual do projeto, realizaram-se campanhas de
medições acústicas na envolvente do local, de acordo com a malha de pontos
definida, e na proximidade dos recetores sensíveis identificados (Figura 45). A malha
de pontos permite avaliar o ambiente sonoro relativo à situação atual permitindo, não
só, identificar a situação mais desfavorável, como também, validar a metodologia
utilizada para elaboração dos mapas de ruído.
Na Figura 46, encontra-se representada a malha de pontos utilizada para a
caracterização da situação atual.
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Figura 46 - Malha de pontos definida para o estudo do ambiente sonoro (adaptado Google
Earth, 18-10-2016).

Na Tabela 28, apresenta-se o nível sonoro equivalente resultante da campanha de
medições acústicas, efetuadas na envolvente da unidade industrial, na proximidade
dos recetores sensíveis identificados nas zonas RS1, RS2, RS3, RS4 e RS5.
Tabela 28 - Nível sonoro equivalente resultante da campanha de medições acústicas.
Nível sonoro equivalente - Leq (dB(A))

(1)

Recetor Sensível

(1)

Ld

Le

Ln

Lden

RS1

45,9

45,5

46,7

52,8

RS2

50,9

51,2

53,5

59,4

RS3

45,8

47,1

45,9

52,3

RS4

42,2

38,0

37,1

44,6

RS5

53,5

54,3

53,9

60,2

Conforme relatório acreditado em anexo (anexo 6.1);

104/ 206

Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

O funcionamento da SONAE INDUSTRIAL é a principal fonte sonora identificada na
zona de implantação da central de biomassa e, de uma forma geral, o ruído do
funcionamento da unidade industrial é percetível junto de todos os recetores sensíveis
analisados. Além do ruído da atividade industrial da SONAE INDÚSTRIA, é percetível
o ruído de tráfego rodoviário, proveniente da Estrada Nacional 234 (N234), das vias de
acesso à unidade industrial, e o ruído de tráfego ferroviário. O ruído de tráfego
ferroviário é percetível, essencialmente, nos recetores RS2 e RS3. O ruído emitido
pelas fontes sonoras referidas sobrepõe-se ao ruído da natureza.
Comparando o nível sonoro medido junto dos recetores sensíveis, com os valores
limite de exposição para zonas mistas, definidos na alínea a), do ponto1, do artigo 11º,
do Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de janeiro, verifica-se que em todos os pontos são
cumpridos os valores limite de exposição.
Neste caso, avaliou-se a incomodidade potencial, ou seja, comparou-se o ruído
ambiente e o ruído residual medido no exterior das habitações onde, potencialmente, o
critério de incomodidade não é cumprido. Verificou-se que, potencialmente, no período
diurno não é cumprido o critério de incomodidade nos pontos 2 e 5, no período
entardecer não é cumprido critério de incomodidade nos pontos 2, 3 e 5, e no período
noturno nos pontos 1, 2, 3 e 5.
A influência do ruído gerado pela laboração da unidade industrial da SONAE
INDÚSTRIA é equivalente em qualquer um dos períodos de referência, uma vez que a
unidade tem um funcionamento ininterrupto ao longo de 24 horas, 7 dias por semana.
O nível sonoro obtido ao longo da malha de pontos (Tabela 28) será utilizado para a
validação do modelo elaborado para os mapas de ruído. No entanto, para avaliação de
impactes será considerada a situação mais desfavorável, ou seja, os recetores
sensíveis mais próximos da zona de implantação da central de biomassa, onde o ruído
gerado por esta unidade terá uma maior influência.
Para avaliação do ambiente sonoro, considerou-se como situação mais desfavorável
os recetores sensíveis RS2, RS3 e RS5. Os restantes pontos (RS1 e RS4) foram
utilizados para a validação do modelo.
Na Tabela 29 apresenta-se a distância dos recetores sensíveis RS2, RS3 e RS5,
relativamente ao local de implantação da central de biomassa.
Tabela 29 - Distância dos recetores ao local de implantação da central de biomassa.
Recetor Sensível

Distância relativamente ao local de
implantação da central de biomassa (m)

RS2

350

RS3

400

RS5

430

Modelou-se a situação atual e, posteriormente, procedeu-se à sua simulação de modo
a validar a metodologia adotada para a elaboração dos mapas de ruído. Para a
modelação utilizou-se como base o layout da SONAE INDÚSTRIA. Neste modelo,
consideraram-se as fontes sonoras existentes na unidade industrial e o respetivo nível
de potência sonora, definido consoante os dados fornecidos pela SONAE INDÚSTRIA.
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Além disso, considerou-se o ruído de trafego rodoviário e ferroviário, de acordo com a
caracterização descrita no subcapítulo 6.6.3. Para o efeito, utilizou-se o software
PEDICTOR TYPE 7810 v7.1 (anexo 6.2) e seguiu-se as especificações presentes no
Anexo II do Decreto-Lei nº 146/2006, de 31 de Julho.
Na Figura 47, encontra-se representado o modelo elaborado para a caracterização da
situação atual.

Figura 47 - Modelo 3D elaborado para a situação atual.

Efetuou-se uma simulação do modelo de forma a obter os níveis sonoros, a 4 metros
de altura, conforme as indicações presentes no ponto 5, do artigo 7º, do capítulo II, do
Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de janeiro. Além dos mapas de ruído (anexo 6.3 - figuras
1 e 2), obteve-se o nível sonoro para a situação mais desfavorável, ou seja, para os
recetores sensíveis RS2, RS3 e RS5. Na Tabela 30, encontra-se representado o nível
sonoro obtido a 1,5 metros de altura, utilizado para validação dos mapas de ruído, e a
4 metros de altura, utilizado para a avaliação do descritor ambiente sonoro.
Tabela 30 - Nível sonoro, resultante da simulação da situação atual, no recetor sensível
identificado a diferentes alturas.
Recetor Sensível
RS2
RS3
RS5

Altura (m)

Nível sonoro equivalente - Leq (dB(A))
Ld

Le

Ln

Lden

1,5

51,1

51,2

53,0

59,0

4

51,0

51,2

52,9

58,9

1,5

46,1

47,2

47,1

53,3

4

46,3

47,4

46,8

53,1

1,5

52,4

53,2

52,2

58,6

4

50,6

51,1

49,3

56,0
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Comparando o nível sonoro simulado a 1,5 metros (Tabela 30) e o nível sonoro
medido (Tabela 28), verifica-se que a diferença é menor que 2 dB(A), por isso
considera-se que o modelo é representativo da situação atual. O nível sonoro
simulado a 4 metros de altura será utilizado como base para a validação/comparação
com as previsões efetuadas para a situação futura e para a situação de referência.
Na Figura 48, encontram-se representadas partes dos mapas de ruído presentes no
anexo 6.3 (figuras 1 e 2), de forma comprovar o nível sonoro simulado a 4 metros de
altura junto aos recetores sensíveis RS2, RS3 e RS5.

Figura 48 – Mapas de Ruído da situação atual – Lden (A) e Ln (B).

Pela observação da Figura 48, verifica-se que o nível sonoro na proximidade do
recetores sensíveis RS2 e RS5 encontra-se entre 55 e 60 dB(A) e entre 50 e 55 dB(A)
junto ao recetor sensível RS3, para o indicador Lden (Figura 48.A). Analisando a
Figura 48.B, verifica-se que para o indicador Ln, o nível sonoro junto ao recetor
sensível RS2 encontra-se entre 50 e 55 dB(A) e entre 45 e 50 dB(A) juntos aos
recetores sensíveis RS3 e RS5.

Os modelos elaborados para a situação atual serão utilizados como base para a
previsão da situação de referência e da situação futura, de modo a garantir a
fiabilidade dos resultados.
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6.7. Sistemas Ecológicos
6.7.1. Metodologia
No contexto do presente descritor/ fator ambiental, e para efeitos da presente
caraterização, procedeu-se à definição da área de estudo, que é composta pelo local
onde será construída o projeto Biomassa Mangualde, identificado na Figura 49. 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 (ver figura seguinte).

Subestação

Buffer de
alimentação
à caldeira
Grupo turbo-gerador
Caldeira

Implantação da central
de biomassa
Limite da SONAE INDÚSTRIA

Figura 49 – 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 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 VII.
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 de
toda a área de estudo que identifique valores florísticos e habitats importantes, o
trabalho de campo desenrolou-se nas seguintes fases:
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1. Reconhecimento da área de estudo;
2. Identificação das diferentes formações vegetais.
Dadas as caraterísticas da área de estudo 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, ou
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 nº
140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 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.
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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 implantação do projeto Biomassa Mangualde, 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 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 no limite norte da unidade industrial,
fora da área de intervenção, que se carateriza pela presença de uma galeria ribeirinha
bem constituída e relativamente bem conservada.
Na área de estudo, 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 de
Biomassa não existe qualquer vegetação, tratando-se de uma área completamente
artificializada (ver figura seguinte):
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Figura 50 – Local de implantação da futura Central
Termoelétrica a Biomassa Florestal.

- Matos diversos;
- Fetos (Pteridium aquilinum);
- Pinheiro (Pinus pinaster);
- Cedro-do-buçaco (Cupressus lusitanica);
- Eucalipto (Eucalyptus globulus);
- Silvas (Rubus ulmifolius)

Figura 51 – Aspeto geral da área envolvente. É possível verificar a ausência de áreas verdes,
existindo apenas vegetação espontânea

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.
6.8. Ordenamento do Território e Ocupação do Solo
6.8.1. Metodologia
A caraterização deste descritor/ fator ambiental tem por objetivo permitir a avaliação
dos impactes do projeto no uso do solo, os quais advêm de uma alteração do uso ou
simplesmente da alteração da intensidade do uso existente.
Nesta análise, teve-se em especial atenção a existência das disposições legais
vigentes, na área de implantação do projeto, por se considerar que poderão
condicionar a evolução futura do uso do solo.
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Juntamente com as áreas regulamentares e outras condicionantes, os planos de
Ordenamento do Território estabelecem linhas orientadoras e normas de ocupação,
uso e transformação do solo, incluindo a indicação dos principais elementos
estruturantes do espaço, tendo em vista o desenvolvimento harmonioso de
determinada área.
Em termos genéricos a paisagem da área de estudo é bastante simples e definida
destacando-se a forte presença de espaços agrícolas e Florestais, intercalados com a
presença de alguns aglomerados habitacionais e industriais.
Do ponto de vista metodológico, com relação a este item específico salientamos a
necessidade de caracterizar a área de intervenção aos seguintes níveis:
•
•
•

Inserção geográfica da área de intervenção (localização às escalas locais –
concelhos e freguesia regional e nacional);
Planos de ordenamento do território em vigor na área de intervenção, classes
de espaços envolvidas e condicionantes;
Equipamentos e infraestruturas localizadas na área de intervenção.
6.8.2. Caraterização da Área em Estudo
6.8.2.1.

Ocupação do Solo

Para o estudo da paisagem é fundamental proceder a uma caracterização das
diversas tipologias de ocupação do solo, percecionando o padrão de distribuição das
diferentes classes existentes. A análise do uso do solo, para a área estudo, foi
efetuada com base na cartografia disponibilizada pelo COS (COS, 2007), tendo sido
verificada por reconhecimento de campo e através de ortofotomapas.

Figura 52 – Fotografia aérea com delimitação da SONAE INDÚSTRIA (amarelo) e área de
intervenção (vermelho).
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A ocupação do solo é, então, maioritariamente de ocupação agrícola e florestal por
toda a área de estudo. No que diz respeito à área de intervenção, esta localiza-se
totalmente sobre área industrial.

Figura 53 – Carta de Ocupação do solo (COS, 2007).

De acordo com a carta de ocupação de Solos classificada pelo COS 2007, a ocupação
de solo predominante na área em estudo diz respeito à classe das Florestas. Também
com áreas de ocupação muito semelhantes, apresentam-se as áreas agrícolas
heterogéneas e as Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea. A área de
intervenção ocupa, na sua totalidade, a categoria Indústria, Comércio e Transportes.
Assim temos por ordem decrescente as áreas afetadas na área de Estudo:
• Florestas, com índice de cobertura superior a 30%
• Áreas agrícolas heterogéneas, com índice de cobertura superior a 20%
• Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea, com índice de cobertura
entre 10 e 20%.
• Tecido urbano, com índice de cobertura inferior a 10%
• Culturas temporais, com índice de cobertura inferior a 10%
• Culturas Permanentes, com índice de cobertura inferior a 10%
• Indústria, Comércio e Transportes, com índice de cobertura inferior a 5%
• Área de extração de inertes, áreas de deposição de resíduos e estaleiros de
construção, com índice de cobertura inferior a 1%
A base de qualquer proposta de intervenção, assenta antes de mais nos instrumentos
de gestão e nas diretrizes estabelecidas por estes. Os instrumentos de gestão do
território, em conjunto com as classes de espaço de uso, definem as condicionantes
para o uso.
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Vamos antes de mais clarificar as principais condicionantes, servidões e restrições de
utilidade pública, bem como as classes de espaços de usos definidas nos
instrumentos de planeamento e de ordenamento do território, presentes na área em
estudo.
O principal instrumento de análise foi o PDM de Mangualde de acordo com a revisão
publicada no aviso nº 10007/2013, de 6 de agosto de 2013. A análise da Planta de
Ordenamento, definiu as classes de uso do espaço e a Planta de Condicionantes
definiu as restrições.

Figura 54 – Carta de classes de Espaços - Carta de Ordenamento.

Da análise da carta de ordenamento de Território podemos constatar que o Espaços
agrícolas de produção e os Espaços florestais de produção ocupam grande parte da
área de estudo, no entanto, a área de intervenção apenas ocupa a classe dos espaços
de Atividades Económicas.
Destacamos assim, do ponto de vista de classes de espaço:
B – Solo Urbano
1 - Solo Urbanizado – Espaço de Atividades Económicas
Identificação, caracterização e usos
1 — Os Espaços de Atividades Económicas têm particular incidência territorial a
Poente da cidade de Mangualde, apoiadas na EN234 desclassificada, na A25 e no
traçado previsto do IC12 e incluem as áreas específicas de ocupação industrial, de
armazenagem e serviços existente, sem prejuízo da possibilidade de novas
instalações industriais ou de outros usos, nomeadamente comerciais, de equipamento
e serviços, os quais apenas se poderão instalar em parcelas autónomas das
instalações industriais e desde que, do facto não resultem condições de
incompatibilidade.
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2 — Os usos dominantes desta categoria de espaço são a indústria e a armazenagem.
3 — São usos compatíveis dos usos dominantes desta categoria de espaço a
instalação de superfícies comerciais, de estabelecimentos hoteleiros, de
estabelecimentos de restauração e bebidas, de locais de diversão, outros serviços e
equipamentos, bem como atividades de gestão de resíduos.
4 — A existência de empreendimentos turísticos em espaço industrial não pode ser
prejudicada pela instalação de atividades insalubres, poluentes, ruidosas ou
incomodativas na envolvente do empreendimento turístico.
5 — Nestes espaços não é permitido o uso habitacional, admitindo–se apenas uma
componente edificada de apoio ao pessoal de vigilância ou segurança a englobar nas
instalações referidas nos números anteriores.
Artigo 83.º (do Regulamento do PDM de Mangualde)
Regime de edificabilidade
1 — O regime de edificabilidade é o seguinte:
a) O Índice de utilização do solo é de 0,6;
b) O Índice de impermeabilização do solo é de 80 %;
c) A Altura da fachada é de 12 metros, não podendo ultrapassar um Plano de
45.º, definido a partir de qualquer dos lados do lote ou parcela, excluindo
instalações técnicas devidamente justificadas, inerentes ao funcionamento dos
estabelecimentos;
d) Deve ser prevista na circunscrição das áreas industriais uma cortina arbórea de
proteção em que seja dada prioridade à manutenção da vegetação original e
tenha espessura e altura tais que o impacto visual nas áreas envolventes fique
anulado ou minimizado.
2 — Os Afastamentos mínimos da construção aos limites do lote ou parcela devem ter
as seguintes características:
a) O recuo é de 8 metros;
b) O afastamento lateral é de 8 metros, exceto as situações de unidades
geminadas ou em banda;
c) O afastamento posterior é de 8 metros;
d) Os espaços livres não impermeabilizados, em especial a faixa de proteção
entre os edifícios e os limites do lote, serão tratados como espaços verdes
arborizados sem prejuízo de se assegurar a possibilidade de acesso à
circulação de veículos de emergência.
3 — A área destinada a habitação para os encarregados e pessoal afeto à vigilância,
dentro da mesma parcela e com acesso único individualizado não pode ser superior
ao menor dos seguintes valores:
a) 10 % da área total de construção do edifício;
b) 140m2.
4 — No caso de indústrias ou outros usos existentes, bem como em caso de outras
atividades em funcionamento são permitidas obras de construção, reconstrução,
alteração e ampliação, desde que sejam garantidos os seguintes requisitos,
cumulativamente com o disposto no número anterior deste artigo:
a) Assegurar a salvaguarda das questões ambientais e minimizar situações de
incompatibilidade com eventuais áreas urbanizadas ou urbanizáveis contíguas;
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b) A laboração só pode ocorrer em períodos diurnos, a menos que as condições
de isolamento e de nível de vibração permitam laboração noturna.
c) A legalização de edifícios com usos previstas para este espaço deverá cumprir
as seguintes regras:
d) Índice de ocupação do solo não deve ser superior a 90 %;
e) Altura da fachada admitida é de 12 metros, excluindo instalações técnicas
devidamente justificadas.
6.8.2.2.

Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública

A carta de condicionantes deverá ser lida com sentido positivo, não como uma carta
de proibições mas sim como uma carta da melhor orientação de usos perante a
aptidão e potencialidades do território.

Figura 55 – Carta de Condicionantes

Como se pode analisar na carta supra apresentada, com base na Planta de
Condicionantes, podemos constatar que não há qualquer sobreposição de restrições
com a área de intervenção.
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6.9. Património Cultural
6.9.1. Metodologia
Este trabalho teve início com uma pesquisa de dados nos sites do IGESPAR
(www.igespar.pt) e no SIPA - Sistema de Informação para o Património Arquitetónico
(www.monumentos.pt), bem como uma pesquisa de Sítios Arqueológicos no Portal do
Arqueólogo (www.dgpc.pt).
Consultou-se,
também,
o
PDM
de
Mangualde,
(http://www.cmmangualde.pt/atividade-municipal/gestao-territorial/pdm/
http://ssalgt.dgotdu.pt/I/Planta de Condicionantes 19212 7.jpeg).

online
-

Contactou-se, ainda, via e-mail, o Gabinete de Gestão do Património e Cultura de
Mangualde; contudo, à data da elaboração deste documento, ainda não se tinha
rececionado qualquer resposta.
Uma vez que o raio de intervenção é muito restrito, foi realizada uma prospeção no
espaço a afetar pelos trabalhos de construção da central termoelétrica, restringindo-se
dessa forma a Área de Estudo (AE) e de prospeção à zona que vai ser
intervencionada, definindo-o como a Área de Incidência Direta do Projeto.
Como Área de Incidência Indireta do Projeto, considerou-se o espaço na envolvente à
Área de Estudo, nomeadamente o espaço da freguesia de Espinho (ver Figura 56).
O procedimento de estudo e prospeção encontra-se ao abrigo da Lei de Bases do
Património Cultural (Lei nº 17/01 de 8 de setembro) onde se encontra consagrado o
“Dever de preservação, defesa e valorização do património cultural” (artigo 11º) e a
sua classificação e inventariação como formas de proteção (artigo 16º). Acha-se ainda
de acordo com o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos (Decreto-lei nº 270/99 de
15 de Julho), onde é explicito que estes detêm um carácter preventivo, devendo ser
realizados «[…] no âmbito de trabalhos de minimização de impactes devidos a
empreendimentos públicos ou privados, em meio rural, urbano ou subaquáticos»
(artigo 3º do Anexo I do referido decreto – lei, categoria C).
Relativamente ao trabalho de campo, foi realizada uma prospeção sistemática na área
a intervir, acima referida. Este procedimento consiste na observação direta do terreno
que deverá ser percorrido de forma sistemática, seguindo o método field walking,
auxiliado pela leitura da Carta Militar de Portugal C.M.P (escala 1:25 000), folha nº 189
e pela fotografia aérea do GoogleEarth.
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Figura 56 – Área de Incidência Direta do Projeto Biomassa Mangualde (Área de Estudo) e
Área de Incidência Indireta a cor Roxa.

6.9.2. Condições de Execução do Trabalho de Campo

Foi realizada uma visita à Área de Estudo para observar o espaço a ser
intervencionado.
Todo o espaço é já um edifício construído com equipamentos no seu interior, embora
parte já estejam desativados, sendo que o seu pavimento é em betão. A prospeção
resultou numa visibilidade nula, não sendo possível a observação integral do solo.
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F
Figura 57 – Área observada e que revelou visibilidade nula em Imagem do GoogleEarth
(acedido em Outubro de 2016).

6.9.3. Localização Geográfica e Administrativa
O projeto Biomassa Mangualde, localiza-se no Lugar de Água Levada, na freguesia de
Espinho, concelho de Mangualde, distrito de Viseu, mais propriamente no interior das
instalações industriais SONAE INDÚSTRIA.
O acesso ao local é efetuado a partir da EN234, no sentido Moimenta de Maceira DãoPinheiro de Baixo, virando à direita na Rua do Soutinho, em direção à aldeia de Santa
Luzia, e a cerca de 900 metros, do lado direito, deteta-se as instalações da SONAE
INDÚSTRIA (ver Figura 58).
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Figura 58 – Localização da Área de Estudo numa imagem do Guia Michelin (acedido em
Outubro de 2016).

O projeto objeto de estudo localiza-se no interior das instalações SONAE INDÚSTRIA,
sendo que a sua envolvente direta se caracteriza por estar profundamente alterada e
industrializada. No entanto, no perímetro da unidade industrial caracteriza-se por ser
predominantemente rural, com povoamento disperso, onde se observam campos de
cultivo e pinhais.
A unidade industrial possui no seu interior, a sul, um ramal de cargas/ descargas da
Linha da Beira Baixa (ver Figura 59 e Figura 60).

Figura 59 – Envolvente à área de Estudo a partir da Imagem do GoogleEarth (acedido em
Outubro de 2016).

121/ 206

Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

Figura 60 – Pormenor da Unidade Industrial em Imagem do GoogleEarth (acedido em Outubro
de 2016).

6.9.4. Caraterização da Situação de Referência
O concelho de Mangualde insere-se administrativamente no distrito de Viseu, com
uma parcela territorial de 219,3 Km2. É constituído por 12 freguesias, assentes na sua
maioria nas antigas paróquias medievais. Os seus limites geográficos resultam da
reforma administrativa de 1853, por fusão dos concelhos de Azurara, de Tavares, de
Abrunhosa - a - Velha, do Couto de Maceira Dão e da anexação das localidades de
Gandufe e de Vila Nova à freguesia de Espinho.
Inserido na plataforma do rio Mondego e definido como um vasto planalto rodeado por
montanhas, integra o planalto beirão. A norte e a nordeste é delimitado pelas serras da
Nave, Côta, Leomil e Lapa, a noroeste pela Serra do Caramulo, Gralheira e
Montemuro e a sudeste pela Serra da Estrela. Confronta a este com as terras de
fornos de Algodres, a sudoeste com o concelho de Nelas e a sudeste com o rio
Mondego. Ainda a noroeste é banhado pelo rio Dão e seu afluente Ludares
(TAVARES 2014:35-36).
Predominam os solos graníticos, calco-alcalinos e alcalinos, porfiroides e
equigranulares, de grão médio e fino, biotíticos ou de duas micas, apresentando
também pequenas manchas de xistos grauvaques e rochas de complexos xistomigmático. A paisagem vegetativa deste concelho compõem-se por pinheiros bravos,
pequenas manchas de pinheiro manso, algumas espécies de carvalho e o eucalipto,
pululados por terrenos de produção agrícola (TAVARES 2014:37-38).
No que concerne ao povoamento humano deste território para tempos remotos,
inseridos nos períodos cronológicos do Paleolítico Inferior, Médio e Superior, são
exíguos os vestígios materiais encontrados.
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Com uma maior permanência nos territórios por parte do homem, durante o Neolítico,
desenvolve-se novas relações sociais, de pertença de grupo, de domínio da natureza
e do espaço. Datam do IV e III milénios a. C. os mégalitos existentes, como a Orca
dos Padrões e a Anta da Cunha Baixa. A toponímia e os vestígios arqueológicos
sugerem a edificação de cerca de uma dezena, espalhada pelo território do concelho.
Com o domínio da metalurgia surgem grandes transformações no modo de vida das
populações, desenvolve-se a agricultura, surgem novas tecnologias aplicadas ao
trabalho quotidiano, aparecendo os povoados, alguns fortificados. Ao longo do II e
parte do I milénio a. C., com o trabalho do bronze procuram-se locais mais elevados,
normalmente fortificados, adensando-se a rede de povoamento. Intensifica-se uma
agricultura mais evoluída e desenvolvem-se os processos de fabrico de cerâmica, de
fiação, tecelagem e moagem. Deste período destacam-se pelo concelho vestígios
como o complexo de arte Rupestre da Quinta da Ponte, o Castro do Bom Sucesso e o
Monte da Senhora do Castelo. Durante a época da romanização do território hoje
português, de 218 a.C. ao século V, o atual concelho de Mangualde pertencia à
Província da Lusitania, Conventus Sacalabitanus, Civitas Interaniensis. Espalhando-se
pelas zonas baixas e de meia encosta graças a uma eficaz malha de viação principal e
secundária, os habitantes luso-romanos dedicar-se-iam às atividades agrícolas,
pecuárias, artesanais, comerciais e mineiras. De estalagens a estações de muda,
pequenos casais, villae, vici e castella, desconhece-se o principal aglomerado deste
território, podendo sugerir- se que a zona da Quinta da Raposeira, Quinta do Prazo e
fonte do Púcaro, na freguesia de Mangualde, pudesse ser uma mancha urbana
importante. Na envolvente do Monte da Senhora do Castelo é sugerido que poderia
estar rodeada por casais e villae. São ainda muito frequentes os vestígios de
instrumentos devocionais desta época, como aras, árulas e inscrições encontradas por
todo o concelho (TAVARES 2014:41-44).
São poucas as fontes históricas e arqueológicas do povoamento do concelho de
Mangualde durante o período entre o séc. V e o séc. XI. Estruturado em paróquias,
este território estaria inserido na zona suévica-Galiza e parte da Lusitânia romana, e
em finais do séc. VI, sob a influência da coroa visigoda. São frequentes por todo o
território a presença de sepulturas escavadas na rocha, balizadas entre os séculos VIVII e XI, que assinalam o povoamento deste território.
Não existe conhecimento de vestígios materiais da presença islâmica neste território,
podendo ser sugerida pela presença de alguns topónimos e lendas, como do alcaide
mouro Zurara, que até à tomada do seu castelo pelas tropas de Afonso V e Bermudo
III, terá sido o senhor dominante.
Em 1064, Fernando Magno empurra a fronteira cristã até Coimbra, criando desta
forma condições para a estabilização do povoamento nesta região. De forma a
consubstanciar a fixação das populações e consolidar o poder régio e condal, D.
Teresa e D. Henriques outorgam Foral às terras de Zurara e à de Tavares em 1102.
Em continuidade desta política de fixação de populações, D. Afonso Henriques
incrementou a instalação das ordens religiosas: Hospitalários, em Lobelhe do Mato,
Santiago e Abrunhosa- a- Velha e São Bento em Moimenta e depois em Maceira Dão.
Tal como no resto do país território viveu o senhorialismo, sobretudo com a projeção
da família dos Cabrais e mais tarde da dos Paes de Amaral. Por Carta Régia, em
1370, o monarca D. Fernando fez subordinar a autonomia de Azurara a Viseu.
D. Manuel atribui forais a Azurara em 1514 e a Tavares em 1510. Estes documentos
dão conta da existência de uma economia ligada à agricultura e à pastorícia, de onde
o erário régio retirava bons impostos.

123/ 206

Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

As famílias nobres detêm a propriedade agrícola e vão deixando as suas marcas na
paisagem, sobretudo na da vila de Mangualde com a construção de vários solares e
palacetes.
Em 1681, D. Pedro II manda que na vila de Mangualde se realizasse uma feira anual,
autorizando também a realização de uma mercado mensal.
O posicionamento geoestratégico da rural vila de Mangualde, leva a que em finais do
séc. XVIII, os fabricantes de lanifícios de Gouveia e Covilhã estabeleçam ai os seus
armazéns, transformando-a num entreposto comercial de distribuição por todo o país.
Do século XVIII data a quase totalidade das atuais e igrejas nas paróquias do atual
concelho, com a construção e restauro de vários templos (TAVARES 2014:44-49).
Para o território de concelho de Mangualde, desde o Antigo Regime até à primeira
metade do séc. XX, é a economia agrícola e artesanal, de produção para autosuficiência que molda o panorama sócio-económico. Evidencia um crescimento
populacional absoluto desde 1801 até 1940; No entanto daí até à década de 70 dá-se
uma extraordinária queda, devido essencialmente à emigração. Contudo, apesar da
acentuada diminuição demográfica, o concelho de Mangualde experimentou algum
dinamismo económico com a instalação da indústria têxtil da Serra da Estrela e
durante o séc. XX, de empresas ligadas ao vestuário, metalurgia, de madeiras e
outros, assentes nos benefícios da Linha da Beira Alta. Também a atividade mineira
da região foi forte. Dada a quantidade de óxido de urânio, havia, em 1912, 34 minas
registadas no concelho de Mangualde.
Foi o papel dos empreendedores locais, os contextos legislativos vários, a existência
de mão-de-obra barata e abundante, a linha de caminho-de-ferro, a presença da
Citroen Lusitania e o papel de alguns políticos locais, que potenciaram a forte
industrialização do concelho de Mangualde da última metade do Séc. XX, mudando o
fácies económico tipicamente rural para um modelo de industrialização especializada e
de base diversificada (TAVARES 2014:49-53).
Na freguesia de Espinho são merecedores de destaque os seguintes elementos
patrimoniais, ainda que nenhum deles se encontre na Área de Estudo:
- Capela de Nossa Sra. da Conceição (Séc. XIX);
- Capela Nossa Sra. dos Verdes (Séc. XIX);
- Capela de Sta. Luzia e Cruzeiro (Sécs. XVII e XIX);
- Capela de S. João de Água Levada (Séc. XIX);
- Capela de S. Sebastião (Séc. XIX);
- Casa dos Moniz (Séc. XVI ?);
- Cruzeiro em Espinho (Séc. XIX);
- Cruzeiro em Vila Nova de Espinho (Séc. XIX);
- Fonte da Ricardina (Séc. XVI);
- Fonte Nova em Gandufe (Séc. XIX);
- Gravuras Rupestres da Quinta da Ponte- Complexo Rupestre da Quinta da Ponte(Proto -História). Imóvel de Interessa Municipal;
- Igreja Paroquial de Espinho (séc. XVIII);
- Ponte em Espinho (?);
- Torre de Gandufe (sécs. XII/ XIV).
-Abadia de Espinho- CNS:24434- Vestígios diversos;
- Bocha Velha- CNS:24437- Necrópole Alta Idade Média;
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- Bôcha- CNS:24492- Vestígios diversos;
- Cova da Moira-CNS:24496- sepultura escavada na rocha da Alta Idade Média;
- Cova da Cumieira/ Cova dos Moiros- CNS:5101- Necrópole da Alta Idade Média;
- Miliário em Espinho- CNS:24615- Romano;
- Laje- CNS:24498- Sepultura Alta Idade Média;
- Lajinha- CNS:24436- Sepultura Alta Idade Média;
- Olival de Mendes- CNS:24435- Vestígios diversos de época romana;
- Orca de Alcafache- CNS:5168- Dolmén;
- Orca de Gandufe- CNS:11736- Anta;
- Orca de Braçais- CNS:11391- Anta;
- Outeiro de Espinho- CNS:24494- Vestígios diversos de época romana;
- Quinta Nova- CNS:11215- Vestígios diversos de época romana;
- Salgueiro-CNS:24495- Vestígios diversos de época romana;
- Tapada- CNS:24438- Sepultura da Alta Idade Média;
- Vila Nova de Espinho- CNS:24497. Época romana.
6.10.

Socioeconomia

6.10.1. Metodologia
A caraterização da componente socioeconómica é feita com base na contribuição
deste projeto para o desenvolvimento do concelho de Mangualde.
Afim de perceber as dinâmicas sociais e económicas da área em estudo, pretende-se
conhecer a população e as atividades económicas que caraterizam a área, direta ou
indiretamente afetadas pelo projeto da Biomassa Mangualde.
A caraterização do ambiente afetado é efetuada ao nível do concelho onde se insere o
projeto (Mangualde) e seu enquadramento no contexto regional da NUT III (DãoLafões) e NUT II (Região Centro). São ainda apresentados, sempre que disponíveis,
os dados referentes à freguesia onde se insere o projeto, freguesia de Espinho.
A caraterização é feita no âmbito das seguintes variáveis:
•
•
•

Demografia e dinâmica populacional;
Estrutura produtiva;
Tecido empresarial.

Os resultados obtidos tiveram por base os censos de 2001 e 2011, o anuário
estatístico da região Centro 2014.
Os dados estatísticos que serviram de base para a presente caraterização são
apresentados segundo a divisão territorial e administrativa, conforme referido
anteriormente.
6.10.2. Demografia e Dinâmica Populacional
De acordo com o Recenseamento Geral da População de 2011, residiam no concelho
de Mangualde 19.880 habitantes tendo-se verificado uma diminuição da população (5,29%) relativamente a 2001, superior à dos concelhos que integram a sub-região
Dão-Lafões (-3,17%), que também registaram um decréscimo populacional (Tabela
31).
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No que concerne à freguesia de Espinho constatou-se uma diminuição da população (19,7%), bastante superior à registada no concelho (-5,29%) e nas restantes unidades
territoriais.
Tabela 31 - População residente na freguesia, concelho NUT’s II e III.

2001

2011

Variação da
população
(%)
2001/2011

28.462

2.348.397

2.327.755

-0,88%

82,5

81,9

3.483

286.313

277.240

-3,17%

82,2

79,6

219,3

20.990

19.880

-5,29%

95,7

90,7

15,31

1.226

984

-19,7%

80,1

64,3

Superfície
2
(km )
Centro
Dão-Lafões
Mangualde
Espinho

População residente

Densidade
2
(hab/km )
2001

2011

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 e 2011

Pela análise do quadro é possível constatar que a densidade populacional do concelho
é superior à verificada nas restantes unidades territoriais estudadas (região Centro,
sub-região Dão-Lafões e freguesia de Espinho).
Outro dado importante, na análise da dinâmica populacional, é a evolução da
população por faixa etária. Através da análise deste indicador, verifica-se que na
última década censitária, houve um envelhecimento da população no concelho de
Mangualde, expresso pela diminuição dos jovens (0-14 anos) (-18,46%), mas
sobretudo pelo aumento do número de idosos (>65 anos) (7,47), conforme se verifica
na Tabela 32.
Esta situação poderá agravar-se na próxima década. De facto, observando os valores
registados por grupo etário verifica-se, nas unidades territoriais analisadas, que os
grupos etários mais jovens (0-14 anos e 15-24 anos), perderam população. O grupo
de 25-64 anos registou um aumento ligeiro, e no grupo > 65 anos o aumento foi mais
acentuado, no entanto na freguesia de Espinho registou-se a perda significativa de
população ativa (25-64 anos) (-13,6%).
Tabela 32 – População residente por grupos etários.
População residente por faixa etária 2011

Unidade
Territorial
Centro
Dão-Lafões
Mangualde
Espinho

Nº
%
Nº
%
Nº
%
Nº
%

0-14
319.258
13,7
38.161
13,8
2.673
13,4
124
12,6

15-24
239.248
10,3
29.478
10,6
2.115
10,6
115
11,7

25-64
1.247.499
53,6
144.929
52,3
10.360
52,1
497
50,5

> 65
521.750
22,4
64.672
23,3
4.732
23,8
248
25,2

Variação entre 2001-2011 (%)
0-14

15-24

25-64

> 65

-9,40

-25,73

2,49

14,25

-15,20

-30,08

1,46

14,85

-18,46

-30,20

0,79

7,47

-38,6

-44,7

-13,6

2,90

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 e 2011

Os valores registados pelo índice de envelhecimento confirmam que, quer na
freguesia de Espinho, quer no concelho de Mangualde, se registou um acréscimo do
envelhecimento da população, mais acentuado que o registado na sub-região DãoLafões e região Centro.
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Através do índice de envelhecimento verifica-se que na freguesia de Espinho para
cada jovem dos 0-14 anos existem cerca de 3 idosos, valor ligeiramente superior ao
registado quer para a sub-região Dão-Lafões, quer para o concelho de Mangualde,
que é de cerca de 1,4 e 1,9 idosos por cada jovem (0-14 anos), respetivamente
(Tabela 33).
Tabela 33 – Índices de envelhecimento, dependência de idosos e dependência total em 2011.
Unidade
Territorial

Índice de
envelhecimento

Índice de
dependência total

Índice de
dependência dos
idosos

Centro

186,3

56,6

35,1

Dão-Lafões

144,6

59,0

37,1

Mangualde

194,1

59,4

37,9

Espinho

282,4

60,8

40,5

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 e 2011.

Relativamente ao índice de dependência, no concelho de Mangualde e na freguesia
de Espinho existem mais jovens dependentes. No entanto, a diferença para os idosos
dependentes é muito pequena, uma vez que cerca de 40% dos dependentes são
idosos.
Nível de instrução
A taxa de analfabetismo da população residente no concelho de Mangualde em 2011
era de 6,56% valor inferior à média dos concelhos que integram a sub-região DãoLafões (7,10%). Na última década, registou-se uma diminuição significativa da taxa de
analfabetismo em todas as unidades territoriais, tendo sido, essa diminuição, mais
acentuada na região Centro e sub-região Dão-Lafões (4,5% e 3% respetivamente) e
menos acentuada no concelho de Mangualde e na freguesia de Espinho
(aproximadamente 2,5%) (Tabela 34).
Tabela 34 – Taxa de analfabetismo (2001 e 2011).
Unidade
Territorial

Taxa de analfabetismo (%)
(2001)

Taxa de analfabetismo (%)
(2011)

Centro

10,91

6,38

Dão-Lafões

11,62

7,10

Mangualde

11,01

6,56

Espinho

16,33

9,89

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 e 2011.

No que diz respeito à população com formação, constata-se que nas unidades
territoriais estudadas cerca de 90% da população possui um grau de formação. No
entanto, a maioria da população possui apenas formação ao nível do ensino básico
(Figura 61).
Comparando os valores de formação da população residente, verifica-se que a
freguesia de Espinho apresenta cerca de 11% de população sem qualquer tipo de
formação, seguido pela sub-região Dão-Lafões (9,3%), região Centro (8,9%),
finalmente o concelho de Mangualde apresenta cerca de 8,7% de população sem
formação.
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Relativamente ao efetivo populacional que possui um nível de instrução superior,
constata-se que para as unidades territoriais estudadas os valores são mais elevados
na região Centro (14%), e mais baixos na freguesia de Espinho, onde apenas 4,6% da
população residente possui nível de ensino superior.

Figura 61 – População residente segundo o nível de instrução em 2011 (%).

6.10.3. Emprego e Atividade Económica
População ativa
A taxa de atividade no concelho de Mangualde (43,0%) é superior em 0,3%
relativamente à média dos concelhos da sub-região Dão-Lafões (42,7%). No entanto,
esta variação aumenta se falarmos da freguesia de Espinho, que apresenta uma taxa
de atividade de 36,8%. Desta leitura é possível aferir que o concelho de Mangualde
apresenta um dinamismo económico pouco relevante para a sub-região Dão-Lafões
(Tabela 35).
A taxa de atividade registou um ligeiro aumento na última década, com exceção da
freguesia de Espinho. Os valores registados para a taxa de atividade poderão resultar,
do envelhecimento da população e diminuição dos jovens, que foi visível aquando da
análise da estrutura etária, e do dinamismo económico, ou ausência deste, da região
em causa.
Tabela 35 – População ativa total, desempregada, taxas de atividade e desemprego.

Unidade
Territorial

Centro
Dão-Lafões
Mangualde
Espinho

População
ativa
(2011)

Taxa de
atividade
(%)

População ativa – Desempregada
(2011)

Total

À procura do
1º emprego
Nº

%

Taxa de
desemprego
(%)

À procura de
novo
emprego
Nº
%

2001

2011

2001

2011

1.056.225

116.014

21.570

18,6

94.444

81,4

45,4

45,4

5,7

11,0

118.257

13.502

2.718

20,1

10.784

79,9

42,1

42,7

7,0

11,4

8.549

1.189

215

18,1

974

81,9

41,0

43,0

4,4

13,9

362

67

15

22,4

52

77,6

42,6

36,8

1,7

18,5

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 e 2011

128/ 206

Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

Da análise da tabela anterior podemos constatar que o desemprego aumentou
significativamente nas unidades territoriais estudadas, consequência da situação
económico em que se encontra o país. No entanto, no caso da freguesia de Espinho
esse aumento foi de 17%, superior ao registado a nível Nacional (14%
aproximadamente). Este valor justifica-se se considerarmos que na última década a
população ativa registou uma redução dos seus efetivos populacionais.
O tipo de desemprego existente, mostra uma clara tendência para o desemprego
associado à população em idade ativa mais envelhecida (25 a 64 anos), facto
constatado, quer pelo elevado número de população em idade ativa à procura de novo
emprego (81,9% em Mangualde), quer pela informação relativa à estrutura etária
(Tabela 32).
Os valores registados seguem a tendência dos restantes concelhos que integram a
sub-região Dão-Lafões (79,9%). O baixo valor de desempregados à procura do
primeiro emprego é explicado pela diminuição dos efetivos da classe etária dos 15 aos
24 anos.
De acordo com a Figura 62 é possível constatar que cerca de 67% da população ativa
empregada trabalha no concelho de Mangualde, sendo que 41,3% trabalha na
freguesia onde reside e 26,1% noutra freguesia do concelho.
Na freguesia de Espinho destaca-se a percentagem de população que trabalha em
casa 4,4%, valor mais elevado das unidades territoriais estudadas.

Figura 62 – População residente segundo o local de trabalho (%).

É possível constatar ainda a maioria da população ativa encontra-se a trabalhar no
concelho de Mangualde o que demonstra um dinamismo económico presente no
concelho.
Setores de atividade e emprego
Em termos de ocupação da população ativa, nas unidades territoriais analisadas, o
setor terciário é o que emprega maior parte da população cerca de 60% no concelho
de Mangualde e na freguesia de Espinho, e 66% nas restantes unidades territoriais.
Relativamente aos restantes setores de atividade, estes empregam aproximadamente
40% da população, destacando-se o setor secundário como segundo setor mais
importante (35,4%), em termos de emprego no concelho e o setor primário com uma
representatividade bastante inferior (3,18%).
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A base económica de Mangualde é semelhante face à média dos concelhos que
integram a sub-região Dão-Lafões, uma vez que nas unidades territoriais analisadas o
setor terciário é aquele que maior número de população emprega.
Ao nível do setor secundário este é mais representativo no concelho de Mangualde do
que nas restantes unidades territoriais (35,4%), o setor primário apresenta um fraco
peso na empregabilidade da população ativa, com valores abaixo dos 5% na região
Centro (3,72%), sub-região Dão-Lafões (4,82%) e Mangualde (3,18%). No entanto a
freguesia de Espinho contraria esta tendência apresentando o valor mais elevado de
população ativa empregue no setor primário (7,46%).
Tabela 36 – População residente empregada, segundo setor de atividade.
Unidade
Territorial

Primário

Secundário

Variação entre 2001 e
2011 (%)

Terciário

Total
Nº

%

Nº

%

Nº

%

1º

2º

3º

Centro

940.211

35.018

3,72

282.800

30,1

622.393

66,2

-48,9

-26,3

12,3

Dão-Lafões

104.755

5.050

4,82

30.482

29,1

69.223

66,1

-59,7

-22,0

14,4

Mangualde

7.360

234

3,18

2.604

35,4

4.522

61,4

-59,9

-29,4

14,3

295

22

7,46

123

41,7

150

50,8

-7,41

-56,1

0,67

Espinho

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 e 2011.

Assim, constata-se que a base económica das unidades territoriais analisadas,
assenta no setor terciário.
Em termos evolutivos, observa-se que o setor primário em Mangualde perdeu entre
2001 e 2011, cerca de 60% dos seus ativos, valor semelhante ao verificado na subregião Dão-Lafões. No entanto, a região Centro perdeu aproximadamente 49% e a
freguesia de Espinho apenas 7,4%. O setor secundário também registou perdas de
população, inferiores às registadas no setor primário, cerca de 25%, com exceção da
freguesia de Espinho que registou perdas de 56%. O setor terciário foi o único setor de
atividade a verificar aumento de ativos, na ordem dos 15% na região Centro, subregião Dão-Lafões e concelho de Mangualde e mais discretamente na freguesia de
Espinho (0,67%) (Tabela 36 e Figura 63).

130/ 206

Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

Figura 63 – Variação da população residente empregada (2001 e 2011), segundo setor de
atividade (%).

O comportamento atual da população ativa do município de Mangualde relativamente
ao emprego (Tabela 37) carateriza-se pelo grande predomínio de trabalhadores por
conta de outrem (81,3%) seguido dos patrões (10,1%) seguindo a tendência das
restantes unidades territoriais analisadas. Salienta-se a pouca representatividade dos
trabalhadores familiares não remunerados (1,06%), membros de cooperativa (0,07%)
e outra situação (0,90%).
Tabela 37 – População residente, empregada segundo na profissão
Trabalhador
por conta
própria

Patrão

Unidade
Territorial

Trabalhador
familiar não
remunerado

Trabalhador
por conta de
outrem

Membro
cooperativa

Outra situação

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Centro

102.495

10,9

70.539

7,50

6.836

0,73

749.892

79,8

420

0,04

10.029

1,07

Dão-Lafões

10.658

10,2

7.873

7,52

1.167

1,11

84.066

80,3

48

0,05

943

0,90

Mangualde

740

10,1

485

6,59

78

1,06

5.983

81,3

5

0,07

69

0,94

Espinho

38

12,9

20

6,78

9

3,05

225

76,3

0

0

3

1,02

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2011.

Contudo na última década censitária, o comportamento da população face ao
emprego, nas unidades territoriais analisadas, não era a que se presencia atualmente.
Da análise da Figura 64, podemos constatar que a população ativa, transitou na sua
maioria para trabalhadores por conta de outrem, verificando-se uma diminuição nas
restantes categorias, no entanto a taxa de desemprego também aumentou
consideravelmente na última década (ver Tabela 35), e as condições socioeconómicas também se agravaram, justificando as diminuições verificadas nos
trabalhadores por conta própria e patrões.
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Figura 64 – Evolução do comportamento da população ativa face ao emprego (%).

Verifica-se que esta tendência não foi exceção no município de Mangualde, tendo sido
igualmente registada para a média dos municípios que integram a sub-região DãoLafões e a região Centro. Esta alteração é consequência da situação económica que o
país atravessa. Destaca-se, no entanto, a redução de 16% da população ativa a
trabalhar por conta própria na freguesia de Espinho, aumentando a categoria de
patrão, em oposição ao verificado nas restantes unidades territoriais.
Em termos de diferenciação socio-profissional da população ativa de Mangualde,
destaca-se, em 2011, o peso do grupo dos trabalhadores da população industrial e
artesãos (grupo 7), do pessoal dos serviços de proteção e segurança, dos serviços
pessoais e domésticos e trabalhadores similares (grupo 5), dos trabalhadores não
qualificados da agricultura, indústria, comércio e serviços (grupo 9) e dos operadores
de instalações industriais e máquinas fixas, condutores e montadores (grupo 8), sendo
estes 4 grupos, responsáveis pelo emprego de cerca de dois terços da população
ativa (respetivamente, 20,1%; 16,8%; 14,3% e 11,2%) (Tabela 38).
No que concerne à média dos concelhos que integram
verifica-se que os grupos 5, 7 e 9 representam cerca de
população ativa (respetivamente 19,0%; 18,0% e 13,7%),
grupo 2, que na sub-região assume uma importância
aproximadamente 14% da população ativa.

a sub-região Dão-Lafões
metade dos empregos da
destaca-se, no entanto, o
considerável, absorvendo

Perante estes valores considera-se que, metade dos empregos são detidos por
indivíduos pouco qualificados, o que poderá ser um indicador de uma estrutura
económica pouco especializada.
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Tabela 38 – População residente, empregada segundo grupo socioprofissional.
Grupos Socioprofissionais10
Unidade
Territorial

TOTAL

Dão-Lafões

1

2

3

4

5

7.247

15.017

9.341

7.222

19.904

6,92

14,3

8,92

6,89

19,0

518

820

596

550

7,04

11,1

8,10

7,47

6

7

8

9

0

18.812

7.743

14.345

676

4,25

18,0

7,39

13,7

0,65

1.239

224

1.479

825

1.055

54

16,8

3,04

20,1

11,2

14,3

0,73

4.448

104.755

%
Mangualde
7.360

%

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2011

Contudo, da análise da Figura 65, verifica-se na última década censitária para o
município de Mangualde um acréscimo significativo das profissões intelectuais e
científicas (grupo 2) e do pessoal dos serviços de proteção e segurança, dos serviços
pessoais e domésticos e trabalhadores similares (grupo 5), e uma diminuição
significativa dos trabalhadores da agricultura e pescas (grupo 6), seguida dos
trabalhadores da produção industrial e artesãos (grupo 7) e trabalhadores não
qualificados da agricultura, indústria, comércio e serviços (grupo 9).
No município de Mangualde, o número de pessoas afetas às profissões intelectuais e
científicas aumentou 81,4% tendo sido esta a maior subida, seguida do pessoal dos
serviços de proteção e segurança, dos serviços pessoais e domésticos e
trabalhadores similares (35,1%).

Figura 65 – Variação da população residente empregada de Mangualde segundo grupo
socioprofissional.

10

1 – Membros de corpos legislativos, quadros dirigentes da função pública, diretores e quadros dirigentes de empresas;
2 – Profissões intelectuais e científicas;
3 – Profissões técnicas intermédias;
4 – Empregados administrativos;
5 – Pessoal dos serviços proteção e segurança, dos serviços pessoais e domésticos e trabalhadores similares;
6 – Trabalhadores de agricultura e pesca;
7 – Trabalhadores da produção industrial e artesãos;
8 – Operadores de instalações industriais e máquinas fixas, condutores e montadores;
9 – Trabalhadores não qualificados da agricultura, indústria, comércio e serviços;
10 – Forças armadas.
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Analisando a distribuição da população pelos vários ramos de atividade, que integram
os três setores de atividade, verifica-se que, o ramo da indústria transformadora, do
setor secundário, emprega 25% da população ativa do concelho de Mangualde,
seguida pelo comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e
motociclos, setor terciário, com 17% da população ativa do concelho. As restantes
atividades empregam menos de 10% da população (Tabela 39).
De acordo com a Tabela 39 verifica-se que a base industrial do município de
Mangualde acompanha o registado na sub-região Dão-Lafões, verificando-se que
16,7% da população ativa está empregada na indústria transformadora. Destaca-se
que à semelhança do registado no município de Mangualde a atividade de comércio
por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos é a que
emprega o maior número da população ativa.
Tabela 39 –População ativa segundo a classificação das atividades económicas (CAE-Rev.3)
(2011).
Atividade (CAE-Rev.3)

Setor

Agricultura produção animal, floresta e pesca

Primário

Dão-Lafões
Nº
%

Mangualde
Nº
%

5.050

4,82

234

3,18

Indústrias extrativas

468

0,45

50

0,68

Indústrias transformadoras

17.475

16,7

1.868

25,4

592

0,57

29

0,39

Captação, tratamento e distribuição de água, saneamento,
gestão de resíduos e despoluição

654

0,62

31

0,42

Construção

11.293

10,8

626

8,51

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos
automóveis e motociclos

18.106

17,3

1.249

17,0

Transportes e armazenagem

3.696

3,53

549

7,46

Alojamento restauração e similares

5.864

5,60

373

5,07

Atividades de informação e de comunicação

1.552

1,48

67

0,91

Atividades financeiras e de seguros

1.591

1,52

91

1,24

Atividades imobiliárias

291

0,28

7

0,10

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares

2.955

2,82

169

2,30

2.874

2,74

129

1,75

Administração pública e Defesa, Segurança Social obrigatória

7.642

7,30

502

6,82

Educação

11.170

10,7

656

8,91

Atividades de saúde humana e apoio social

9.254

8,83

454

6,17

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas

579

0,55

43

0,58

Outras atividades e serviços

1.789

1,71

112

1,52

1,77

121

2,88

0,003

0

0

Eletricidade, gás, vapor, ar quente e fria e ar frio

Atividades administrativas e de serviços de apoio

Secundário

Terciário

Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e
1.857
atividades de produção das famílias para uso próprio
Atividades dos organismos internacionais e outras instituições
3
extraterritoriais
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2011.
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6.10.4. Infraestruturas
No presente capítulo apresenta-se de uma forma resumida as várias infraestruturas
disponíveis no município de Mangualde, de acordo com o Anuário Estatístico da
Região Centro (2014), ao nível da saúde, da cultura, das atividades recreativas e
espetáculos e da educação.
Ao nível das infraestruturas de saúde, em Mangualde não existe nenhum hospital,
nem oficial, nem privado; existe 1 centro de saúde sem internamento, com horário de
atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h00 às 20h00 e 8 farmácias.
O município é servido por uma corporação de bombeiros, Bombeiros Voluntários de
Mangualde. No entanto, uma vez que o concelho de Mangualde é acentuadamente
assimétrico e de forma a melhorar o reforço da segurança das populações
nomeadamente na área da saúde, na proteção da floresta, das pessoas e dos seus
bens, procedeu-se à criação de uma Secção Destacada na freguesia de Abrunhosa-aVelha.
No concelho não existe qualquer museu, a oferta cultural resume-se a uma galeria de
arte ou outros espaços de exposições temporárias.
Com um total de 27 bens imóveis culturais, o concelho de Mangualde tem para
oferecer à sua população e a quem a visita 16 monumentos,7 conjuntos e 4 sítios, dos
quais 3 são monumentos nacionais, 14 imóveis de interesse público e 10 imóveis de
interesse municipal.
Ao nível de infraestruturas de carater recreativo o concelho tem uma sala de
espetáculos com capacidade para 352 pessoas.
A educação é assegurada por 21 estabelecimentos de educação pré-escolar, 15 do
ensino básico e 1 estabelecimento do ensino secundário, com exceção da educação
pré-escolar, que tem 4 estabelecimentos privados, os restantes são públicos.
6.10.5. Tecido Empresarial
De acordo com a Associação Empresarial de Mangualde, ao nível do tecido
empresarial, pode-se considerar que Mangualde é um concelho desenvolvido, a PSA
Peugeot Citroen - Fábrica de Automóveis, SA e a Patinter SA, empresas de referência
nacional e internacional dos setores automóvel e transportes, são duas grandes
empresas sediadas no concelho que empregam uma grande parte da população da
região.
No entanto, não podemos esquecer as restantes empresas, que apesar da sua
dimensão mais reduzida revelam ser de grande importância para o concelho e para a
população local.
Como é possível constatar pela análise efetuada anteriormente, no concelho de
Mangualde predomina o setor secundário, com destaque para as atividades ligadas à
Indústria, com destaque para a indústria transformadora (Tabela 39).
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Para a presente análise, é fundamental caraterizar a área envolvente ao projeto objeto
deste EIA, em termos de tipologia da ocupação da envolvente, para tal, com auxilio
dos elementos facultados, foi possível aferir que a área envolvente é composta por
pequenas e médias indústrias e escolas do ensino básico (praticamente uma por
freguesia), ver figura seguinte.

Figura 66 – Localização dos equipamentos na área envolvente.

As atividades relacionadas com o setor terciário concentram-se essencialmente na
sede de concelho, verificando-se de forma mais dispersa alguns serviços, como por
exemplo gabinetes de mediadores de seguros, gabinetes de contabilidade e
equipamentos de restauração.
6.10.6. Síntese
Considerando as tendências evolutivas mais recentes, o concelho de Mangualde
apresenta uma dinâmica populacional muito semelhante à verificada na região Centro
e na sub-região Dão-Lafões, embora com uma evolução mais moderada. A freguesia
de Espinho é que verificou os valores mais reduzidos, contrariando em parte o
registado nas restantes unidades territoriais estudadas.
No entanto, trata-se de um concelho que começa a sentir os efeitos do
envelhecimento da população dado que 52,1% da população tem entre 25 e 64 anos.
O nível de instrução verificado no concelho acompanha as restantes unidades
territoriais; constata-se que mais de 50% da população tem apenas o ensino Básico; o
ensino superior abrange mais de 10% no concelho de Mangualde, sub-região DãoLafões e na região Centro, verificando-se apenas 4,6% na freguesia de Espinho.
O município de Mangualde, carateriza-se pela grande representatividade da atividade
industrial, na medida em que cerca de um quarto (25,4%) da sua população ativa
exerce uma atividade no ramo da indústria transformadora.
A atividade agrícola abrange cerca de 3% da população ativa, e o setor terciário
emprega 62,7% da população ativa do concelho, com destaque para o comércio por
grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos com 17%.
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O comportamento da população ativa face ao emprego, demostra que com a situação
económica verificada na última década, a maioria da população ativa do concelho
transitou na sua maioria para trabalhadores por conta de outrem, abandonando os
trabalhos por conta própria e diminuindo o número de patrões.
6.11.

Paisagem e Topografia

6.11.1. Metodologia
A metodologia recomendada nestes trabalhos compreende a caraterização e a
classificação do território em setores homogéneos. Deste modo, o processo integrará
nomeadamente:
•

a análise visual, no sentido de definir numa primeira aproximação as zonas
homogéneas;

•

a delimitação cartográfica das unidades de paisagem, através da sobreposição
sucessiva de informação cartográfica, detetando-se áreas em que os
parâmetros biofísicos apresentam uma grande homogeneidade de
comportamento, definindo porções do território que apresentam uma certa
homogeneidade de expressão.

Para a decomposição da Paisagem da área de intervenção para a instalação da
central termoelétrica ponderou-se a morfologia, o uso atual, a humanização e aspetos
cénicos, cujo cruzamento com dados fisiográficos originaram unidades
paisagisticamente homogéneas.
Identificaram-se manchas de uso do solo e referenciaram-se elementos topográficos
notáveis, assim como formações vegetais relevantes. O cruzamento destes traduz
aspetos de expressão cultural, cénica, e de valor biocenótico deste território.
A caraterização ambiental e paisagística do troço em estudo implicou uma análise e
trabalho metodológico acrescido (incluindo análise de cartografia, levantamento
bibliográfico e trabalho de campo), para a definição de unidades que se adaptassem a
uma grande diversidade de situações, cada uma de características únicas.
A metodologia que levou à definição das Unidades de Paisagem baseou-se em
cartografia temática disponível, nomeadamente: a carta do uso atual do solo e a
análise fisiográfica da área em estudo. A sobreposição desta cartografia levou à
definição das áreas com caraterísticas comuns e, para além disso, o conhecimento de
terreno foi determinante para complementar a informação cartográfica e determinar,
nalguns casos, a tomada de opções relativamente ao ajuste dos limites. A unidade
obtida e a descrição que dela é feita, procura traduzir o carácter que esta exprime.
De acordo com esta abordagem podemos dizer que a paisagem da área em estudo é,
no geral, uma paisagem bastante heterogénea, mas onde padrões semelhantes se
repetem num planalto com colinas, tendo uma matriz de base florestal, onde
predomina o pinheiro e o eucalipto.
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6.11.2. Enquadramento na paisagem nacional
Entende-se paisagem como “expressão formal das numerosas relações existentes
num determinado período entre a sociedade e um território definido topograficamente,
sendo a sua aparência o resultado da ação, ao longo do tempo, dos fatores humanos
e naturais e da sua combinação.” (Conselho da Europa, 2000)
Assim, e desenvolvendo um pouco mais este conceito conforme apresentado em
“Contributos para a Identificação e Caraterização da Paisagem em Portugal
Continental” trabalho desenvolvido pela Universidade de Évora para a Direção Geral
do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano em 2004, define-se
paisagem como “um sistema complexo, permanentemente dinâmico, em que os
diferentes fatores naturais e culturais se influenciam mutuamente e se alteram ao
longo do tempo, determinando e sendo determinados pela estrutura global. (…) A
paisagem também é afetada por uma componente mais subjetiva, diretamente ligada
ao observador e condicionando as sensações que ele experimenta quando está
perante ela. Por isso se considera que a paisagem combina aspetos naturais e
culturais, expressando, e ao mesmo tempo suportando, a interação espacial e
temporal entre o homem e o ambiente, em toda a sua diversidade e criatividade. (…) a
dimensão mais subjetiva da paisagem não pode ser esquecida porque sendo as
paisagens europeias fortemente humanizadas, a sua futura gestão terá que considerar
os sentimentos das comunidades que as mantêm e transformam, que delas vivem ou,
simplesmente, as visitam e apreciam.” (DGOTDU, 2004)
A paisagem de uma dada região pode ser descrita em termos de unidades.
As unidades de paisagem são “áreas em que a paisagem se apresenta com um
padrão específico, a que está associado um determinado carácter.” Os fatores
considerados na sua delimitação, para o Estudo desenvolvido ao nível de Portugal
continental foram: “geomorfologia, litologia, solos, uso do solo, dimensão das
explorações agrícolas e padrão de povoamento. Foram também consideradas outras
variáveis fundamentais mas de modo mais implícito, tais como o clima, a proximidade
ao mar ou a presença de importantes estruturas e infraestruturas”, procurando-se
“identificar áreas com caraterísticas relativamente homogéneas no seu interior, não
por serem exatamente iguais em toda a sua superfície, mas por nelas se verificar um
padrão específico que se repete e/ ou um forte carácter que diferencia a unidade em
causa das suas envolventes.” (DGOTDU, 2004)
Uma unidade de paisagem tem, também, uma certa coerência interna e um caráter
próprio, identificável no interior e do exterior. Esta delimitação tem por objetivos a
caraterização, a identificação de potencialidades e deficiências e ainda a definição de
orientações para futura gestão.
Por sua vez, a Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e Urbanismo,
Lei nº 48/98 de 11 de agosto, introduz a definição de unidades de paisagem nos
planos de ordenamento regional, segundo a qual é necessário “identificar as
paisagens, definir o seu caráter, tendências e ameaças e avaliar a sua qualidade. Só
esta avaliação permitirá definir estratégias e instrumentos que, embora se integrem
num quadro mais alargado, respeitem a especificidade local da paisagem e
mantenham a sua identidade”.
Os elementos da paisagem, são assim os fatores que no seu conjunto definem a
estrutura de dada unidade. Na análise ao nível nacional foram “considerados como
elementos da paisagem aqueles que se distinguem nas imagens aéreas utilizadas.
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Estes elementos tanto podem ser de origem natural como antrópica e contribuem, no
seu conjunto, para o padrão que carateriza a unidade de paisagem e a distingue das
envolventes.” (DGOTDU, 2004)
A principal dificuldade prende-se com a definição dos limites uma vez que “raramente
a transição de uma unidade de paisagem para outra se faz através de uma linha de
mudança brusca. (…) Entre as áreas nucleares de unidades adjacentes há espaços de
transição mais ou menos extensos." (DGOTDU, 2004)
“Cada tipologia de paisagem constitui um caso particular, no qual devem ser
ponderados os valores substanciais em presença, no quadro sócio-económico que
está subjacente à sua existência, sem deixar de assumir que a própria dinâmica das
atividades é evolutiva em resultado do desenvolvimento tecnológico e cultural do
Homem. Existem, pois, paisagens que devem ser conservadas; existem outras que
devem ser transformadas, pois constituem o reflexo do desenvolvimento sustentável.”
6.11.3. Unidades de Paisagem – Enquadramento da área de estudo no
Panorama Nacional
A área de estudo, segundo o trabalho citado da DGOTDU encontra-se dentro de um
grande grupo de unidades de paisagem, Grupo F – Denominada por paisagem de
Beira Alta, sendo os grandes fatores para a sua delimitação o clima, morfologia e
vegetação. Dentro desta, aplicando os restantes fatores supra referidos, aproximamos
a homogeneidade do padrão e obtemos as sub-categorias. A área de estudo encontrase, na sua totalidade, definida dentro da sub-categoria nº 45, com a designação Dão e
Médio Mondego tal como se ilustra abaixo.

Figura 67 – Extrato da carta de unidades de paisagem integrada no Estudo da DGOTDU.
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As unidades caraterizadas e cartografadas, enquanto elemento descritor analítico,
permitem fazer uma leitura globalizante e interpretativa da relação do Homem com o
território, que se pretende, numa primeira fase, informadora e efetiva do processo de
planeamento; numa fase posterior, constitui-se como um elemento de diagnose,
proposta de uso e gestão dos recursos existentes na área em estudo.
6.11.4. Caraterização Fisiográfica da área em estudo
O conhecimento das condições de relevo constitui um dos mais importantes fatores
para a compreensão do território, dele dependendo um conjunto tão importante de
condicionantes e aptidões ao funcionamento do território e ao uso do solo, que nunca
poderá esta análise ser esquecida ao nível de qualquer estudo e proposta de
intervenção biofísica.
Foi efetuada uma análise aprofundada da estrutura da paisagem na área de
intervenção. Nesta zona, procedeu-se à análise da fisiografia (hipsometria, declives, e
orientação dominante das encostas) e à ocupação do solo, com vista não à
diferenciação de unidades de paisagem a uma escala mais reduzida, uma vez que a
uniformidade do território não justifica, mas de forma a melhor perceber a dinâmica da
área de estudo e melhor podermos contribuir para a gestão do território.
Assim, com base no levantamento topográfico com as curvas de nível efetuadas de 2
em 2 metros, procedemos à elaboração do modelo digital de terreno e posteriormente
à caracterização fisiográfica, pelo que de seguida apresentamos as cartas de
hipsometria, declives e orientação e encostas.
6.11.4.1. Hipsometria
Pela análise da Hipsometria poderemos facilmente compreender a dinâmica do
território em estudo "A marcação das linhas de festo (linhas de cumeada ou de
separação de águas, que unem os pontos de cotas mais elevados) e de talvegue
(linhas de drenagem natural, que unem os pontos de cotas mais baixas), constitui uma
das análises paisagistas mais importantes para a perceção da dinâmica e
funcionamento fisiográfico do território, sendo por isso também descritas como as
linhas fundamentais do relevo de uma dada região" (Barreto et al., 1970, in CANCELA
D’ Abreu, 1982).
As linhas estruturantes de relevo, têm um papel importante na funcionalidade da
paisagem, uma vez que é através da definição da fisiografia que ocorrem os
processos físicos de circulação de massa de ar, água e nutrientes, assim como os
processos biológicos. A estrutura fisiográfica é também condicionante à circulação
humana e à ocupação do território.
A área de estudo encontra-se numa região de elevada altitude, onde a variação
altimétrica regista-se entre a cota 400 e a 510 m, pelo que se optou pelas seguintes
classes hipsométricas: 400-411; 411-422; 422-433;433-444; 444-455; 455-466; 466477; 477-488; 488-499 e 499-510. Verificando-se, dentro da área de intervenção, a
clara predominância da classe 411-422 m de altitude.

140/ 206

Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

Figura 68 – Carta Hipsométrica.

6.11.4.2. Declives
"Os taludes naturais constituem o elemento mais importante das formas do relevo. (...)
Na descrição dos taludes naturais, o declive é o aspeto mais significativo e facilmente
cartografável." (L.N.E.C.-Proc.54/15/5301).
Além disso, "permite esta análise uma caraterização com mais pormenor e
objetividade, por introduzir o fator quantitativo à interpretação do relevo" (CANCELA D’
ABREU, 1982).
O estudo dos declives, para além de uma leitura da topografia natural, permite ainda
uma caraterização objetiva sobre os tipos de usos possíveis e apropriados para um
determinado local. Os declives condicionam diretamente a ocupação do solo.
A escolha das classes de declive esteve relacionada com três fatores: o relevo
presente na área de estudo, a escala de trabalho utilizada (1/5000) e os objetivos do
presente estudo (caracterização do ambiente afetado e avaliação de impactes).
Tabela 40 - Classes de declives.
Classes de declive

Classificação geral

0-2%

Zonas planas

2-8%
8-15%
15-25%

Zonas moderadamente
planas
Declives pouco
significativos
Declives acentuados

Principais Caraterísticas
Zonas com problemas de drenagem
Zonas sem restrições
Moderados
a
elevados
riscos
de
erosão,
determinando limitações à construção.
Riscos de erosão muito elevados e severas limitações
para todo o tipo de construções.
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Classes de declive

Classificação geral

Superior a 25%

Declives muito
acentuados

Principais Caraterísticas
Restrições severas para todo o tipo de construção.
Áreas essencialmente de proteção. Poderão surgir
problemas graves de estabilidade biofísica.

Figura 69 – Carta Declives.

Da análise da carta de declives podemos constatar a existência de declives
essencialmente baixos a moderados ao longo da área de estudo, com variações que
oscilam entre os 0 e os 8%.
No que diz respeito à área de intervenção esta encontra-se exclusivamente sobre uma
zona de declives praticamente inexistentes pertencentes à classe de 0 a 2%, podendo
classificar-se esta zona como plana, tendo como característica principal a
probabilidade de ocorrência de problemas com as drenagens.
6.11.4.3. Orientação Dominante das Encostas
A exposição dominante das encostas constitui um dado fisiográfico importante, já que
permite definir zonas de maior ou menor conforto climático e, com isso, determinar
quais as zonas com maior ou menor aptidão para os diferentes tipos de uso. No
âmbito deste estudo a orientação das encostas influencia diretamente a visibilidade. A
carta de Orientação Dominante das Encostas considerou 6 classes, de acordo com
o que se apresenta:
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Figura 70 – Carta de Orientação de Encostas.

A análise da carta elaborada permitiu concluir que a paisagem em que se insere a
área de intervenção não apresenta qualquer variação de orientações uma vez que se
encontra numa zona sem qualquer inclinação.
6.11.4.4. Unidades de paisagem
Tendo em conta os pressupostos anteriormente descritos, com o cruzamento de
informação da Carta de uso do solo foi possível melhor descrever para a área de
estudo a Unidade de Paisagem em que se insere. Apresentam-se, seguidamente, as
caraterísticas intrínsecas da Unidade de Paisagem definida:
•

A - Paisagem Ondulada de Cariz agrícola e florestal

Por Paisagem Ondulada de Cariz agrícola e florestal entende-se toda a área em
estudo, predominando como uso do solo os povoamentos florestais, quer jovens
plantações, quer povoamentos adultos de, essencialmente, pinheiro bravo e eucaliptos
com manchas dispersas de carvalhal. De orientação de encostas privilegiada,
maioritariamente no quadrante sul. Do ponto de vista de Hipsometria rondamos alturas
médias que variam entre os 400 m de altitude e os 511 m, estando perante uma
situação de paisagem ondulada. Do ponto de vista de declives salientamos que estes
são baixos a moderados, com as classes maioritárias a oscilar entre valores de 0 a
8%.
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Valoração da unidade de paisagem
A unidade anteriormente definida encontra-se sintetizada
referindo-se os seus principais descritores em termos de
humanização e carácter (entendido como resultando numa
“impressão pericial” que cada unidade cria no observador,
caraterísticas anteriores).

no quadro seguinte,
relevo, uso do solo,
emoção provável ou
fruto da súmula das

Tabela 41 - Síntese das caraterísticas das unidades de paisagem.
Unidade

Relevo

Uso solo

Humanização

Carácter

Paisagem
Ondulada de Cariz
agrícola e
Florestal

Ondulado

Povoamentos dispersos e
novas plantações de pinheiro,
manchas de eucaliptal e
matas de carvalhos

Média

Estrutura vulgar no
contexto paisagístico
da região

De acordo com os termos de referência para o presente trabalho o valor paisagístico
de cada unidade será classificado como: Valor Excecional, Alto, Médio ou Baixo.
No entanto, esta classificação depende da avaliação de três critérios fundamentais:
• Diversidade – prende-se com fatores biológicos e ecológicos, ou seja, terá um
maior peso quanto maior for a diversidade em termos florísticos e/ou
faunísticos ou relevância dos habitats presentes;
• Harmonia – fator de avaliação subjetivo pois depende da apreciação de fatores
de cariz estético como a Ordem (uso e sustentabilidade), a Grandeza
(fisiografia) e a Leitura (estrutura e valor cénico) da paisagem;
• Identidade – reconhecimento caraterísticas intrínsecas que configuram um
valioso património natural, afirmando-se como referências no contexto nacional
ou internacional com importância histórico-cultural.
Pelo acima descrito, torna-se fundamental quantificar os parâmetros que conduzem à
determinação do critério Harmonia.
Cada um dos parâmetros/ critérios será avaliado com a seguinte escala:
• Nenhuma – 0 valores
• Pouca – 1 valor
• Razoável – 2 valores
• Muita – 3 valores
Tabela 42 - Quantificação do critério Harmonia.
Unidade

Ordem

Grandeza

Leitura

Harmonia/ Valor
Médio

Paisagem Ondulada de Cariz
Agrícola e Florestal

2

2

2

2

Apresenta-se seguidamente a tabela de análise dos critérios fundamentais
anteriormente descritos de acordo com a escala acima exposta.
Tabela 43 - Valoração das Unidades de Paisagem.
Unidade

Diversidade

Harmonia

Identidade

Valor da
Paisagem

Paisagem Ondulada de Cariz
Agrícola e Florestal

2

2

2

6
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De acordo com as classificações atribuídas, as classes que traduzem o valor da
paisagem são:
•
•
•
•

valor cénico -paisagístico baixo (de 0 a 3)
valor cénico -paisagístico médio (de 4 a 6)
valor cénico -paisagístico alto (de 7 a 8)
valor cénico -paisagístico excecional (9)

De acordo com a sintetização apresentada no quadro anterior depreendemos que o
valor cénico médio da paisagem é de 6 pontos, que o coloca na classe de valor
paisagístico médio, salientando que se encontra no limite superior da classe.
No presente estudo recorreu-se a uma metodologia de análise da paisagem baseada
em parâmetros como a qualidade e a absorção visual da mesma, no sentido de se
identificar a sensibilidade da paisagem.
A absorção visual da paisagem é uma medida da suscetibilidade ou sensibilidade
visual da paisagem, ou seja, da sua maior ou menor capacidade para suportar um
impacte visual. Esta dependerá essencialmente da geomorfologia do território e da
ocupação do solo observada na área em estudo.
Uma intrusão visual na paisagem é um fator negativo a ter em conta na avaliação da
qualidade visual da paisagem, podendo ocorrer associada a inúmeras situações
degradantes, tais como: lixeiras, depósitos de ferro velho, pedreiras, linhas de alta
tensão e estruturas ou infraestruturas que pela localização, altura, volumetria, cor, falta
de qualidade arquitetónica, emissão de fumos, etc., comprometam a qualidade da
paisagem, diminuindo-lhe o seu valor visual.
Por fim, a vulnerabilidade ou sensibilidade da paisagem é o grau de suscetibilidade
face a uma degradação. Pode definir-se também como o inverso da capacidade de
absorção de possíveis alterações sem perda de qualidade.
A qualidade visual da paisagem deve ser considerada um recurso natural e, à
semelhança de todos os recursos naturais, não é inesgotável, nem se mantém
inalterável perante as atividades humanas, daí a necessidade de a proteger.
A definição do ambiente visual do projeto é tarefa fundamental para a avaliação dos
impactes visuais do mesmo sobre a paisagem.
É então estabelecida uma classificação para a Unidade de Paisagem em apreço, pelo
método da Análise Visual (quantificação da Qualidade Visual e da Absorção Visual),
que tem como objetivo avaliar a respetiva Sensibilidade a potenciais alterações. Desta
forma conseguimos melhor percecionar a evolução da paisagem sem a existência da
instalação da central termoelétrica.
Qualidade e absorção visual da unidade de paisagem
A Sensibilidade da Paisagem indica, por sua vez, o grau de suscetibilidade face a
uma alteração/degradação, sendo obtida através da combinação dos indicadores de
Qualidade Visual e Absorção Visual, de acordo com a seguinte matriz.
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Tabela 44 - Matriz para Avaliação da Sensibilidade da Paisagem (SP).
Qualidade Visual

Absorção Visual

Elevada

Média

Baixa

Baixa

SP Elevada

SP Elevada

SP Média

Média

SP Elevada

SP Média

SP Média

Elevada

SP Média

SP Baixa

SP Baixa

Da aplicação dos 2 conceitos referidos à unidade de paisagem identificada e
caracterizada, e cruzando-os de acordo com a matriz de sensibilidade da paisagem,
estabeleceu-se a sensibilidade das unidades de paisagem identificadas no presente
estudo, conforme se apresenta no quadro seguinte.
Tabela 45 -Sensibilidade da Paisagem (SP)
Unidades de Paisagem

Qualidade
Visual

Absorção
Visual

Sensibilidade
Paisagística

Paisagem Ondulada de Cariz
Agrícola Florestal

Média

Média

Média

Esta caracterização de valoração da paisagem é muito útil, percecionando a forma
como a mesma conseguirá absorver os impactes impostos pela instalação da central
de biomassa.
6.12.

Resíduos Sólidos

6.12.1. Metodologia
A caraterização ao nível dos resíduos centrou-se na quantificação da produção de
resíduos industriais do setor a que pertence a SIAF e na identificação das
infraestruturas de valorização e eliminação de resíduos existentes em Portugal que
servem ou poderão vir a servir a Central de Biomassa a construir. Os dados
apresentados foram obtidos por consulta de publicações da APA, dos sites da internet
da Entidade Reguladora dos Serviços de Aguas e Resíduos (ERSAR), do INE e de
entidades gestoras de resíduos.
A caraterização foi realizada a nível nacional. Sempre que relevante, e na existência
de dados disponíveis, foi realizada a nível do setor industrial a que pertence a SIAF ou
a nível do concelho de Mangualde.
A caracterização contemplou o atual sistema de gestão de resíduos do concelho de
Mangualde, onde se localiza o Projeto Biomassa Mangualde, a identificação da
tipologia e fluxos de resíduos, bem como os seus destinos finais, de forma a
enquadrar o destino a dar aos eventuais resíduos gerados pelo projeto em análise.
6.12.2. Enquadramento Legal
O Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de junho, (Regime Geral de Gestão de ResíduosRGGR) estabelece a terceira alteração do Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de setembro
e transpõe a Diretiva nº 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de
novembro de 2008, relativa aos resíduos, prevê conforme é apresentado no site da
APA, I.P., com o seu enquadramento legislativo:
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•

•

•

•
•

Reforço da prevenção da produção de resíduos e fomentar a sua reutilização e
reciclagem, promover o pleno aproveitamento, como forma de consolidar a
valorização dos resíduos;
Clarificar conceitos-chave como as definições de resíduo, prevenção,
reutilização, preparação para a reutilização, tratamento e reciclagem, e a
distinção entre os conceitos de valorização e eliminação de resíduos, prevê-se
a aprovação de programas de prevenção e estabelecem-se metas de
preparação para reutilização, reciclagem e outras formas de valorização
material de resíduos, a cumprir até 2020;
Incentivo à reciclagem que permita o cumprimento destas metas, e de
preservação dos recursos naturais, prevista a utilização de pelo menos 5% de
materiais reciclados em empreitadas de obras públicas;
Definição de requisitos para que substâncias ou objetos resultantes de um
processo produtivo possam ser considerados subprodutos e não resíduos;
Critérios para que determinados resíduos deixem de ter o estatuto de resíduo.

Conforme é definido no Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de junho, consideram-se como
resíduos “quaisquer substâncias ou objetos de que o detentor se desfaz ou tem a
intenção ou a obrigação de se desfazer”, nomeadamente os identificados na Lista
Europeia de Resíduos (LER).
A classificação dos resíduos é realizada de acordo com a Lista Europeia de Resíduos,
publicada pela Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro.
O Decreto-Lei nº 73/2011 estabelece ainda que “a gestão do resíduo constitui parte
integrante do seu ciclo de vida, sendo da responsabilidade do respetivo produtor”
sendo que esta “responsabilidade extingue transmissão dos resíduos ao operador
licenciado de gestão de resíduos ou pela sua transferência, nos termos da lei, para as
entidades responsáveis por sistemas de gestão de fluxos de resíduos”.
Conforme é exposto no site da APA, I.P. considera-se a “gestão de resíduos como o
conjunto das atividades de carácter técnico, administrativo e financeiro necessárias à
deposição, recolha, transporte, tratamento, valorização e eliminação dos resíduos,
incluindo o planeamento e a fiscalização dessas operações, bem como a
monitorização dos locais de destino final, depois de se proceder ao seu
encerramento”. Neste âmbito, será essencial que estas atividades se realizem de
forma ambientalmente correta e por agentes devidamente autorizados ou registados
para o efeito. Assim, de acordo com a legislação vigente, é proibido desde logo:
• A realização de operações de tratamento de resíduos não licenciadas,
• O abandono de resíduos, a incineração de resíduos no mar e a sua injeção no
solo,
• A queima a céu aberto,
• Bem como a descarga de resíduos em locais não licenciados para realização
de tratamento de resíduos.
Todos os tipos de resíduos produzidos deverão ser devidamente triados, e se
possível, no próprio local de produção, caso não seja possível serão utilizados os
meios de contentorização apropriados, e realizada posteriormente aquela operação,
antes do seu envio a destino final. Após triagem, estes serão acondicionados e
armazenados em adequadas condições, de modo a que não ocorra a sua degradação
nem a mistura de resíduos de natureza distinta.
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O transporte de resíduos para destino final será feito de acordo com a Portaria nº
335/97, de 26 de maio, nomeadamente no que diz respeito às condições de
acondicionamento, ao estado de limpeza dos acessos durante a carga, transporte ou
descarga.
Na definição dos destinatários dos resíduos não urbanos deverá ser utilizada a
Listagem dos Operadores de Gestão de Resíduos Não Urbanos disponibilizada no
sítio da Agência Portuguesa do Ambiente (www.apambiente.pt).
6.12.3. Produção de Resíduos Industriais em Portugal
Os resíduos setoriais gerados ou operados em Portugal pelo tecido empresarial
ascenderam, em 2014, a 11,3 milhões de toneladas, o que corresponde a um
acréscimo de 137 mil toneladas (+1,2%) face ao apurado em 2013 que se situou em
11,2 milhões.
No período 2010-2014, as diversas atividades económicas em Portugal geraram um
acumulado de aproximadamente 56,6 milhões de toneladas de resíduos setoriais, o
que se traduziu numa média anual de 11,3 milhões de toneladas de resíduos setoriais
gerados ou operados pelas empresas.
Em 2014, o setor da indústria transformadora destacou-se como o principal gerador de
resíduos setoriais com, um total de 2,7 milhões de toneladas de resíduos.
Relativamente à industria de energia, setor ao qual pertence a SIAF, esta foi o menos
representativo dos produtores de resíduos setoriais, responsável por cerca de 3% dos
resíduos gerados, conforme se pode observar na figura abaixo.

Figura 71 - Distribuição da Produção de Resíduos por setor de atividade (Fonte: APA, I.P., INE, I.P.,
SREA e DRA da Região Autónoma dos Açores).

No que se refere ao destino final, no período 2010-2014, a maior parte dos resíduos
setoriais foram conduzidos para operações de valorização (em média, cerca de 76%
do total de resíduos gerados), tendo atingido um máximo de 80,4% em 2012.
Embora não seja observável uma tendência marcada para a evolução das
quantidades encaminhadas para eliminação ou valorização, verificou-se que em média
nos dois primeiros anos do período em análise (2010-2011), 70,5% dos resíduos
foram encaminhados para valorização, enquanto na segunda fase (2012-2014) este
contributo foi, em média, de 79,6%.
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6.12.4. Destino Final e Infraestruturas de Gestão de Resíduos
6.12.4.1. Resíduos de Origem Industrial
As infraestruturas disponíveis atualmente em Portugal para a gestão de resíduos
industriais, quer sejam perigosos ou não, são múltiplas, diferentes ao nível da
operação final e da distribuição territorial.
Existem dois centros integrados de recuperação, valorização e eliminação de resíduos
perigosos (CIRVER), ambos localizados na Chamusca, no distrito de Santarém, que
incluem unidades de classificação, triagem e transferência; estabilização; tratamento
de resíduos orgânicos; valorização de embalagens contaminadas; descontaminação
de solos; tratamento físico-químico e aterros de resíduos perigosos. Estes centros são
explorados pelo grupo EGEO SGPS (o denominado por CIRVER - SISAV) e pelo
ECODEAL – Gestão Integral de Resíduos Industriais, S.A. (o denominado por CIRVER
– ECODEAL).
Relativamente aos aterros de resíduos não perigosos de origem industrial, existem
atualmente dez. Os aterros em funcionamento estão localizados em Famalicão
(VALOR - RIB), Lousada (RIMA), Valongo (RECIVALONGO), Leiria (RESILEI),
Castelo Branco (Lena Engenharia e Construções), Chamusca (RIBTEJO), Alenquer
(CME – Aguas), Setúbal (CITRI), Beja (Lena Engenharia e Construções) e Vila Nova
de Santo André (CITRAVE/RESIM - Águas de Santo André).
Por consulta do Sistema de Informação de Licenciamento de Operações de Gestão de
Resíduos (SILOGR) da APA identificam-se, no concelho de Mangualde, 7 operadores
de gestão de resíduos licenciados. Alargando a análise a todo o distrito de Viseu,
identifica-se um total de 49 operadores.
6.12.4.2. Resíduos Sólidos Urbanos
No que se refere aos resíduos sólidos urbanos no concelho de Mangualde, atuam
como entidades gestoras a ECOBEIRÃO - Sociedade de Tratamento de Resíduos
Sólidos do Planalto Beirão, E.I.M., S.A., na recolha seletiva e na recolha dos
indiferenciados “em alta”, e a Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão,
na recolha dos indiferenciados “em baixa”.
A associação de Municípios da Região do Planalto Beirão assegura a recolha dos
resíduos sólidos urbanos indiferenciados gerados no concelho, dispondo de pontos de
recolha distribuídos pelo território gerido. Os resíduos assim recolhidos são entregues
à ECOBEIRÃO.
A ECOBEIRÃO é a sociedade concessionária, responsável pela exploração e gestão,
do sistema de multimunicipal de triagem, recolha, valorização e tratamento de
resíduos sólidos urbanos da Região do Planalto Beirão. Abrange, atualmente,
dezanove concelhos: Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Castro Daire, Gouveia,
Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo, Santa
Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Seia, Tábua, Tondela, Vila Nova de Paiva,
Viseu, Vouzela e Mangualde, onde se localizará o Projeto Biomassa Mangualde.
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Este Sistema, criado em 1996, abrange uma área geográfica de 6 629 km2, serve uma
população de aproximadamente 350 000 habitantes e gera cerca de 120 000 mil
toneladas de resíduos urbanos por ano.
As infraestuturas que dispõe para a gestão dos resíduos, são uma central de
valorização orgânica e TMB, em Tondela; um aterro sanitário e uma estação de
triagem, ambos em Tondela; três estações de transferência, em Vouzela, Viseu e
Seia; 19 econcentros, um em cada município abrangido pelo sistema; e 1524
ecopontos, dos quais 96 localizam-se em Mangualde (dados relativos a 2014).
6.13.

Evolução Previsível da Área em Estudo na Ausência do Projeto

Neste ponto analisam-se as perspetivas de evolução da área em estudo na ausência
da implantação do Projeto Biomassa Mangualde, de modo a subsidiar o Capítulo
seguinte, fornecendo um quadro de diagnóstico, com base no qual se realizará a
avaliação dos impactes identificados.
A evolução da situação atual tem por base a caraterização ambiental efetuada nos
sub-capítulos anteriores e é obtida através da análise prospetiva respeitante à
evolução da situação atual na ausência do projeto.
Como qualquer outra projeção a longo prazo, esta análise prospetiva apresenta
dificuldades, pelo que no essencial será feita uma abordagem tendencial da situação,
tendo em conta os estudos efetuados e os elementos disponíveis.
Conforme já referido em capítulos anteriores, o projeto Biomassa Mangualde
implantar-se-á no interior da área industrial da SONAE INDÚSTRIA, e substituirá a
central de biomassa existente e que se encontra em funcionamento. Esta substituição
permitirá a utilização de tecnologia mais recente e avançada, à qual estão associadas
eficiências mais elevadas, permitindo um melhor aproveitamento dos recursos
consumidos e consequentemente reduzir o impacto sobre o ambiente.
Por outro lado, a não concretização do projeto, não irá impedir o funcionamento da
SONAE INDÚSTRIA, desde que se mantenha em funcionamento o central de
biomassa existente.
Face ao referido e tendo em conta que se trata de uma área bastante alterada e
consolidada, a perspetiva evolutiva da área em estudo, na ausência do projeto, ao
nível das componentes ambientais analisadas, não é muito diferente do que se
presencia hoje.
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7.

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES

De acordo com o Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro (alterado pelo DecretoLei nº 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei nº 179/2015, de 27 de agosto),
impacte ambiental consiste num conjunto de alterações favoráveis e/ou desfavoráveis
produzidas no ambiente, sobre determinados fatores, num determinado período de
tempo e numa determinada área, resultantes da execução de um projeto, comparadas
com a situação que ocorreria, nesse período de tempo e nessa área, se esse projeto
não se realizasse.
A identificação dos impactes resultantes do projeto em análise será efetuada,
conforme referido anteriormente, para as fases de construção e exploração (ver
capítulo 5.3). Para cada uma destas fases, a identificação foi efetuada tendo em
consideração as diversas atividades/componentes associadas ao projeto.
A avaliação dos impactes produzidos, no ambiente, pelo projeto em análise, foi
efetuada em termos qualitativos (impacte positivo ou negativo) e quantitativos (grau de
significância), o que permitiu hierarquizá-los.
Para a avaliação dos impactes ambientais foram considerados os critérios
apresentados na tabela seguinte.
Tabela 46 - Critérios para a avaliação de impactes ambientais.

Avaliação
Qualitativa

Parâmetros
Positivo

P

Se o impacte produz efeitos que promovem a
qualidade ambiental.

Negativo

N

Se o impacte produz efeitos que reduzem a
qualidade ambiental.

Local

1

Regional

3

Nacional

5

Nula

1

Temporário

3

Permanente

5

Nula

1

Reversível

3

Irreversível

5

Improvável

1

Provável

3

Certo

5

Pouco Significativo

[1; 27]

Significativo

]27; 225[

Muito Significativo

[225; 625]

Natureza

Escala (E)

Duração (D)

Avaliação Quantitativa

Critérios

Reversibilidade*
(R)

Probabilidade de
Ocorrência (PO)

Significância (S)

Com capacidade de alterar o ambiente apenas
na área de estudo (ou de contacto).
Com capacidade de alterar o ambiente ao nível
da região (Mangualde e localidades vizinhas).
Com capacidade de alterar o ambiente para além
da região.
Raramente ocorre (períodos contínuos inferiores
a 1 dia)
Pode ocorrer ao longo das fases do projeto por
períodos contínuos superiores a 1 dia.
Ocorre continuamente durante a implementação
do projeto e durante a sua fase de exploração.
O impacte é residual ou nulo.
Existe impacte ambiental em uma ou mais
vertentes do ambiente, mas o ambiente tem
capacidade de regeneração.
Existe impacte ambiental em uma ou mais
vertentes do ambiente, mas o ambiente não tem
capacidade de regeneração.
A probabilidade de ocorrência do impacte é baixa
ou nula.
Se a ocorrência do impacte estiver baseada em
factos subjetivos e não quantificáveis.
Se for possível quantificar objetivamente a
alteração que irá ocorrer no ambiente.

S = E x D x R x PO

*Para os impactes positivos a reversibilidade considera-se nula; para os impactes negativos, estes poderão ser
reversíveis ou irreversíveis.
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Aos impactes ambientais identificados será atribuído um código que consistirá numa
sigla (associada ao nome do fator ambiental), seguida da referência à fase a que diz
respeito (C – construção e E – exploração). A identificação de cada impacte terminará
com um algarismo, o qual representa a ordem em que ele foi identificado dentro do
descritor e para a fase correspondente.
Assim, de seguida, identificam-se os principais impactes suscetíveis de serem
introduzidos pela execução do projeto em análise.
7.1. Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais
7.1.1. Fase de Construção (C)
O local onde se vai implementar a nova central de biomassa localiza-se dentro de um
perímetro de uma unidade industrial, SONAE INDÚSTRIA. A área em estudo e a sua
envolvente
encontra-se
fortemente
artificializada
e
consequentemente
geomorfologicamente modificada. As ações previstas para a implementação do projeto
em análise "Biomassa Mangualde" não serão geradoras de impactes dignos de registo
sobre este fator ambiental.
7.1.2. Fase de Exploração (E)
Tendo em conta a atividade da empresa em estudo não se indicam ações que,
implementadas durante a fase de exploração, possam afetar de algum modo o fator
ambiental em análise, não se identificando assim impactes nesta fase.
7.2. Recursos Hídricos Subterrâneos
7.2.1. Fase de Construção (C)
Na fase inicial, na área alvo de implantação da central de biomassa, será necessário
desenvolver um conjunto de ações que visam a preparação para a implantação do
projeto.
Das principais ações decorrentes da fase de construção, suscetíveis de originarem
alterações ao nível do fator ambiental em análise, destacam-se:
• movimentação de máquinas e utilização de equipamentos com possível
ocorrência de derrames acidentais;
• armazenamento de materiais e resíduos resultantes da fase de construção,
armazenamento e utilização de combustível com possibilidade de ocorrência
de derrames acidentais.
7.2.1.1. Avaliação de impactes, ao nível dos aspetos quantitativos e
qualitativos
Na fase de construção, tendo em consideração as ações a realizar, não são
identificados impactes, que poderão afetar os recursos hídricos subterrâneos, ao nível
dos seus aspetos quantitativos.
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Impacte RHSB.C.01
ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA EM CONSEQUÊNCIA
DE DERRAMES ACIDENTAIS
A ocorrência acidental de derrames de óleos, combustíveis e outros produtos químicos
influenciará, certamente, a qualidade das águas subterrâneas. Nesta fase do projeto,
não se verifica de forma intensa a utilização de substâncias poluentes, com exceção
daquelas que são utilizadas nos veículos e máquinas que circularão pela área da obra.
Por esta razão, admite-se que a probabilidade de ocorrência de um derrame acidental
de combustíveis, ou de outra substância igualmente poluente, apenas ocorrerá em
situações pontuais e não deverá atingir dimensões significativas.
Situações que levem à ocorrência deste tipo de impacte serão de ocorrência incerta ou
pouco provável, pelo que terão pouco significado. Embora negativo e de natureza
direta, este impacte terá duração nula, reversível e provável, fazendo-se sentir apenas
no local da área em estudo. Trata-se, assim, de um impacte pouco significativo
(Significância: 9).
7.2.1.2.

Avaliação de impactes, ao nível dos usos da água

Tendo em conta as ações a levar a cabo na fase de construção, assim como o
enquadramento hidrogeológico da área em análise e a localização atual das captações
de água existentes nas imediações, não se identificam impactes que possam colocar
em causa o uso das captações da envolvente.
7.2.1.3. Avaliação de impactes, ao nível do estado (químico e
quantitativo) da(s) massa(s) de água
Tendo em conta a dimensão do projeto e o enquadramento da área, quer do ponto de
vista da geologia, quer do ponto de vista da hidrogeologia, não deverão ser
considerados impactes que afetem a massa de água, relacionados com a fase de
construção.
7.2.2. Fase de Exploração (E)
Os impactes ambientais gerados durante esta fase, à primeira vista, serão de pouca
importância; No entanto, a fase de exploração tem um tempo de vida útil muito
prolongado pelo que os impactes não deverão ser descurados. Deste modo,
consideram-se as seguintes ações como geradoras de impactes negativos, sobre este
fator ambiental:
• movimentação de camiões para transporte da matéria-prima, com possível
ocorrência de derrames acidentais;
• armazenamento de resíduos, resultantes do processo produtivo,
nomeadamente cinzas, óleos usados, peças, embalagens e outros materiais
provenientes de operações de reparação ou manutenção, resíduos
equiparados a urbanos e armazenamento e utilização de combustível com
possível afetação da qualidade da água subterrânea devido a derrames
acidentais.
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7.2.2.1. Avaliação de impactes, ao nível dos aspetos quantitativos e
qualitativos
Tal como aconteceu na fase de construção, na fase de exploração não são tomadas
ações criadoras de impactes, ao nível dos aspetos quantitativos, nos recursos hídricos
subterrâneos. No entanto, as ações identificadas anteriormente poderão afetar a
qualidade da água subterrânea.
Impacte RHSB.E.01
ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA EM CONSEQUÊNCIA DE DERRAMES
ACIDENTAIS
A ocorrência de situações acidentais, nomeadamente o derrame de óleos e outros
combustíveis, provenientes da circulação de veículos de transporte de pessoal,
materiais e equipamentos, poderá traduzir-se em impactes negativos sobre os
recursos hídricos subterrâneos com alguma gravidade e de complexa recuperação. O
manuseamento e armazenamento de resíduos deverão ser tidos em conta no que diz
respeito à libertação de compostos que possam alterar o quimismo da água
subterrânea. Contudo, a probabilidade de ocorrência de situações acidentais é
reduzida. Deve ser dada especial atenção às zonas mais sensíveis que decorrem da
própria organização da empresa. As zonas mais sensíveis serão as áreas onde se irá
fazer o armazenamento de resíduos provenientes do processo de produção, bem
como o armazenamento de eventuais produtos químicos ou óleos.
Este impacte negativo é provável, temporário e reversível. Estamos, ainda, perante um
impacte que se fará sentir localmente. O impacte é considerado pouco significativo
(significância: 27).

7.2.2.2.

Avaliação de impactes, ao nível dos usos da água

Os usos da água, nomeadamente em captações vizinhas da área de implantação do
projeto, podem ser alterados por influência das ações tomadas, capazes de alterar a
qualidade e quantidade dos recursos hídricos subterrâneos. Uma vez que,
anteriormente, não foram identificados impactes ao nível dos aspetos quantitativos,
esta afetação dever-se-á, unicamente, à alteração da qualidade da água.
Impacte RHSB.E.02
AFETAÇÃO DO USO DE CAPTAÇÕES EM CONSEQUÊNCIA DA ALTERAÇÃO DA
QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA
Em consequência da alteração da qualidade da água, devido a hipotéticos derrames
acidentais, poderá dar-se a afetação de captações vizinhas da central de biomassa,
alterando essencialmente o seu uso, principalmente quando a água é utilizada para
consumo humano.
Trata-se de um impacte negativo, provável, temporário, reversível, e com efeitos ao
nível local. Assim, com estas características, estamos perante um impacte pouco
significativo (Significância: 27).
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7.2.2.3. Avaliação de impactes, ao nível do estado (químico e
quantitativo) da(s) massa(s) de água
Tendo em conta o projeto e o enquadramento da área, quer do ponto de vista da
geologia, quer do ponto de vista da hidrogeologia, não deverão ser considerados
impactes que afetem a massa de água. Todas as ações que forem implementadas
terão repercussão apenas ao nível local, pelo que não se repercutirão ao nível da
massa de água onde esta se insere, o Maciço Antigo Indiferenciado. Por outro lado,
embora se trate de um aquífero livre, as suas principais características, como sejam a
transmissividade e o coeficiente de armazenamento, permitem dizer que, em termos
de massa de água, os impactes não terão significância que deva ser assinalada, uma
vez que o seu efeito, até pelo facto do projeto ser de natureza pontual e
geograficamente localizado, será sentido localmente e, quando muito, na envolvente
imediata da área em análise.
7.3. Recursos Hídricos superficiais
A concretização do projeto em análise não implicará quaisquer alterações das
condições de infiltração e de drenagem natural da área abrangida, tendo em conta que
a sua área de implantação é no interior da unidade industrial de SONAE INDÚSTRIA,
uma área já bastante artificializada. No entanto, poderá implicar eventual perturbação
da qualidade da água da rede hídrica existente na envolvente, mais concretamente da
Ribeira de S. Pedro, justificando-se uma análise detalhada dos efeitos produzidos pela
implementação do projeto sobre os recursos hídricos superficiais.
Tendo em consideração que os efluentes líquidos gerados (domésticos e industriais)
na central de biomassa serão devidamente encaminhados para a ETAR da SONAE
INDÚSTRIA, onde serão submetidos a um tratamento adequado, e que, após esse
tratamento, serão descarregados numa linha de água, mediante uma licença de
descarga válida, considera-se que esta atividade não influencia a qualidade da água
superficial.
Por outro lado, tendo presente que as necessidades do processo industrial da SONAE
INDÚSTRIA, em termos de energia, nomeadamente de vapor de água, não sofrerá
alterações face à atualidade, não se prevê alterações na quantidade de água
consumida; pelo que não é expectável a ocorrência de impactes nos recursos hídricos
superficiais, ao nível do aspeto quantitativo.
7.3.1. Fase de Construção (C)
Impacte RHSP.C.01
ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL DEVIDO ÀS ATIVIDADES
INERENTES À OBRA
Tendo em conta que a movimentação de terras (escavação e/ou aterro) será diminuta,
é pouco provável o aumento carga de sólidos suspensos na água superficial, devido
ao arrastamento de materiais finos ao longo da obra, traduzindo-se numa degradação
da qualidade da água e aumento da turvação.
Assim, a alteração da qualidade da água superficial, decorrente da fase de construção,
estará associada apenas às operações do estaleiro e circulação de maquinaria e
veículos pesados.
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Durante a fase de construção, a circulação de veículos e equipamentos, utilizados
quer nos trabalhos propriamente ditos, quer no transporte de materiais, poderá
propiciar a ocorrência de derrames acidentais de óleos e outros hidrocarbonetos, e
resíduos inclusivamente.
Estes poluentes, atingindo a rede hidrográfica (mais concretamente a Ribeira de S.
Pedro, dada a proximidade), quer por escoamento direto, quer por arrastamento de
partículas de solo contaminado, serão responsáveis pela degradação da qualidade da
água.
À fase de construção está associada uma relevante movimentação de trabalhadores
em estaleiro, que serão responsáveis pela produção de efluentes do tipo doméstico.
Para este tipo de situações prevê-se uma capitação de 50 l/trab./dia.
Associado à atividade de construção haverá, também, produção de efluentes,
nomeadamente, lavagem de rodados e equipamentos, entre outros.
O efluente gerado na obra deverá ser encaminhado para a rede de drenagem interna
da SONAE INDÚSTRIA (para posterior tratamento na sua ETAR). Admitindo que os
efluentes gerados na obra serão conduzidos à rede interna da SONAE, os efeitos
sobre a qualidade da água são nulos.
Globalmente o impacte é negativo, local, de duração nula, provável e reversível. Tratase, por isso, de um impacte pouco significativo (Significância: 9).

7.3.2. Fase de Exploração (E)
Impacte RHSP.E.01
ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL DEVIDO A DERRAMES
ACIDENTAIS
Na fase de exploração do projeto poderão ocorrer derrames acidentais de substâncias
perigosas que poderão ser arrastadas pelas águas superficiais e conduzidas à rede
hidrográfica através da rede de drenagem prevista. Existe, ainda, a eventualidade de
contaminação dos recursos hídricos superficiais devido ao arrastamento de
hidrocarbonetos ou de outras matérias perigosas depositados no pavimento,
originados pelo tráfego rodoviário ou em áreas de armazenamento. Tendo em
consideração estes cenários, o traçado rede de drenagem de águas pluviais, a prever
na área do projeto, deverá ser definido de forma a evitar a ocorrência destas
situações.
Este impacte é negativo, de duração temporária, reversível, de magnitude local e
provável, considerando-se um impacte pouco significativo (Significância: 27).
7.4. Clima
A tipologia deste projeto não é potenciadora de alterações (impactes) mensuráveis nas
variáveis climáticas analisadas, temperatura, precipitação, humidade relativa e regime
de ventos, quer na fase de construção, quer na fase de exploração.
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7.4.1. Fase de Construção (C)
Não se considera existirem impactes minimamente significativos, que mereçam
desenvolvimento e detalhe.
7.4.2. Fase de Exploração (E)
Na fase de exploração, podemos considerar que a ocorrência de impactes ambientais,
está relacionada com o aumento da temperatura verificada pelo funcionamento das
caldeiras. No entanto, esse aumento será na envolvente próxima da caldeira,
totalmente insignificante para se registarem alterações nas variáveis de temperatura
analisadas.
Face a exposto podemos considerar que o impacte resultante será nulo.
7.5. Qualidade do Ar
7.5.1. Fase de Construção (C)
A introdução de uma nova central a biomassa na unidade industrial SONAE
INDÚSTRIA implica a construção de novas infraestruturas e alteração das já
existentes, pelo que se considera a ocorrência de impactes na qualidade do ar
decorrentes desta fase, nomeadamente:
• Movimentação de terras (escavação e/ ou aterros);
• Circulação de veículos pesados e máquinas não rodoviárias;
• Erosão pela ação do vento.
Os principais poluentes associados às ações descritas são a emissão de partículas em
suspensão (poeiras) e gases provenientes da combustão dos motores dos veículos,
como se apresenta na Tabela 47.
Tabela 47 - Poluentes emitidos no decurso das ações potenciais de causar poluição
atmosférica durante a fase de construção.
Ação Potencial de Impacto na
Qualidade do Ar
Movimentação de terras, escavações
e construção de aterros
Erosão eólica
Circulação de veículos pesados de
mercadorias
Circulação
de
máquinas
nos
estaleiros e zonas de obras

Poluentes
Partículas

HC

NOX

SOX

CO

x

x

x

X

x

x

x

x

X
X
X
(1)

X

Nota: HC – Hidrocarbonetos; NOx – óxidos de azoto; SOx – óxidos de enxofre; CO – monóxido de carbono.
(1)
Esta emissão ocorre quer pelo funcionamento dos motores, quer pela ressuspensão de partículas aquando a
circulação em vias não pavimentadas.

Os impactes mais significativos ocorridos durante a construção do projeto estarão
associados ao aumento das concentrações de partículas, emitidas por todas as
atividades relevantes identificadas, principalmente nas zonas próximas da construção
e que poderão ser minimizados, caso se proceda ao humedecimento do local por
aspersão após os processos de movimentação de terras ou se os trabalhos forem
desenvolvidos durante a época menos seca.
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Impacte QLAR.C.01
ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO AR RESULTANTE DO TRÁFEGO DE
VEÍCULOS ASSOCIADOS À OBRA
O acréscimo local das emissões de óxidos de enxofre (SOx), óxidos de azoto (NOx),
hidrocarbonetos (HC), monóxido de carbono (CO) e partículas, originado pela
circulação de viaturas e outras máquinas não rodoviárias, dependerá do número de
veículos previstos e do período de tempo alocado a cada um dos veículos.
O impacte dos camiões de transporte de mercadorias de e para a obra terá um
impacte geográfico mais extenso. É relevante selecionar os caminhos de circulação
que afetem menos população (zonas de densidade habitacional mais reduzida) e os
horários mais favoráveis (com menos trânsito).
O impacte na qualidade do ar será mais significativo na envolvente do(s) estaleiro(s) e
na envolvente das vias de acesso à instalação.
Face ao exposto, o impacte devido à emissão de poluentes pelos motores dos
camiões e maquinaria usada em obra será negativo, provável, local (podendo ser
regional no caso do transporte de materiais), temporário, reversível, sendo portanto
pouco significativo (Significância: 27).
Impacte QLAR.C.02
ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO AR RESULTANTE DA EMISSÃO DE
PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO (POEIRAS)
O aumento de partículas em suspensão poderá acontecer resultante a circulação de
veículos em vias não pavimentadas, no interior do estaleiro, bem como devido à
emissão difusa de partículas pela movimentação de terras. No entanto, o grau de
impermeabilização da área envolvente à obra é elevado e os trabalhos de
movimentação de terras será diminuto.
Trata-se, então, de um impacte negativo, pouco provável, com efeitos ao nível local,
temporário e reversível e, por isso, pouco significativo (Significância: 9).
7.5.2. Fase de Exploração (E)
Neste capítulo é efetuada a avaliação do impacte na qualidade do ar associado ao
funcionamento da nova central de biomassa a construir na unidade industrial SONAE
INDÚSTRIA, com recurso à modelação da dispersão atmosférica, a nível local.
Considerou-se, para tal, o mesmo ano meteorológico da caraterização do ambiente
afetado pelo projeto e as emissões da instalação, a ocorrer nas condições previstas de
funcionamento.
A metodologia seguida nesta fase foi igual à seguida para a caracterização do
ambiente afetado pelo projeto.
Os resultados apresentados neste capítulo incluem, para os poluentes NO2, PM10 e
SO2, os respetivos valores de fundo, apresentados na caracterização do ambiente
afetado pelo projeto (item 6.5.2.4).
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7.5.2.1.

Fontes Emissoras

Para a caraterização da qualidade do ar, nas condições futuras de funcionamento
projeto Biomassa Mangualde, foram consideradas as emissões associadas
funcionamento da SONAE INDÚSTRIA. Uma vez que a nova central de biomassa
substituir a central de biomassa já existente, considera-se que as emissões
mantêm-se iguais face à situação de referência.

do
ao
irá
se

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 72 apresenta o enquadramento espacial das fontes emissoras consideradas
nesta fase do estudo. A Figura 73 apresenta, em detalhe, as fontes fixas associadas à
SONAE INDÚSTRIA, nas condições previstas de funcionamento da instalação, após a
entrada em funcionamento da nova central de biomassa.

Figura 72 - Enquadramento espacial das fontes emissoras inseridas no domínio de estudo,
para avaliação da situação futura.
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Figura 73 - 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 automaticamente 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 (em
termos de calor sob a forma de vapor, termofluído e gases de combustão), não haverá
alteração do caudal de gases a ser entregue ao processo fabril, com a implantação da
nova central de biomassa. 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 mantêm inalteradas face à situação atual.
Para as restantes sete 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.
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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 12 do item 6.5.2.4.
Tráfego Rodoviário
Conforme mencionado anteriormente, 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 Tabela 17 à Tabela 21,
item 6.5.2.4).
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 48),
considerando que o horário de circulação corresponde ao período diurno (07h00 –
20h00).
Tabela 48 - Volume de tráfego médio anual para as vias de acesso à SONAE INDÚSTRIA, na
situação futura.
Tráfego Médio Anual

Via

Tráfego Ligeiros

Tráfego Pesados

50960
25480
25480

23400
23166
234

Via 1
Via 2
Via 3

Na Tabela 49 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 49 - Emissão dos poluentes em estudo, para os veículos ligeiros e pesados, para as
vias de acesso à instalação, na situação futura.
-1

Via
Via 1
Via 2
Via 3

-1

Emissões ligeiros (g.s )
NO2

CO
-4

7.5.2.2.

PM10
-4

1,30x10
-4
1,85x10
-4
2,95x10

Emissões pesados (g.s )

2,14x10
-4
3,03x10
-4
4,83x10

NO2
-5

1,57x10
-5
2,23x10
-5
3,55x10

CO
-3

1,73x10
-3
4,84x10
-5
6,80x10

PM10
-4

3,14x10
-4
8,81x10
-5
1,44x10

-5

5,28x10
-4
1,48x10
-6
2,22x10

Resultados da modelação da dispersão de poluentes

7.5.2.2.1.

Dióxido de Azoto

A Figura 74 e Figura 75 apresentam os mapas de distribuição de valores máximos das
médias horárias e médios anuais de NO2, respetivamente.
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A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite horário e anual estipulado
no Decreto-Lei nº 102/2010 para este poluente, 200 µg.m-3 e 40 µg.m-3,
respetivamente. Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 3,1 g.m-3.

-3

Figura 74 - Campo estimado das concentrações máximas das médias horárias de NO2 ( g.m )
verficadas no domínio em análise (situação futura).
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-3

Figura 75 - Campo estimado das concentrações médias anuais de NO2 ( g.m ) verficadas no
domínio em análise (situação futura).

Síntese Interpretativa
• Na situação futura, os mapas de distribuição das concentrações máximas
horárias e médias anuais de NO2 são idênticos aos da situação atual,
mostrando, mais uma vez, que os valores mais elevados, mas inferiores aos
respetivos valores limite, são obtidos na envolvente das vias de tráfego A25,
EN234 e EN16 e na vizinhança próxima da instalação.
A Tabela 50 resume os valores máximos estimados para o NO2 na situação futura e
estabelece a sua comparação com os respetivos valores limite legislados.
Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 3,1 g.m-3.
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Tabela 50 - Resumo dos valores estimados de NO2 e comparação com os respetivos valores
limite legislados no Decreto-Lei nº 102/2010
2

-3

Cenário

Período

VL
-3
( g.m )

VE ( g.m )
Sem
(1)
F2

Situação
Futura

Horário

200

170,8

Anual

40

9,1

Exc.
Permitidas

Com
(2)
F2
86,9
338,4
6,1
15,0

Área do domínio (km )
com excedências em n.º
superior ao permitido
Sem
(1)
F2

18

0

-

0

Com
(2)
F2
0
0
0
0

Legenda
VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições
reais
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores
estimados

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 horários e
médios anuais de NO2, verificando-se mais uma vez o cumprimento dos valores limite
(horário e anual), sem e com aplicação do fator F2. Continuam a registar-se valores de
concentração máximos horários superiores ao respetivo valor limite, com a aplicação
do fator F2 mais conservativo aos resultados, mas em número inferior ao permitido na
legislação.
7.5.2.2.2.

Monóxido de Carbono

A Figura 76 apresenta o mapa de distribuição de valores máximos das médias
octohorárias de CO.
A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite estipulado no Decreto-Lei
nº 102/2010 para este poluente, 10000 µg.m-3.

164/ 206

Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

Figura 76 - Campo estimado das concentrações máximas das médias octohorárias de CO
-3
( g.m ) verficadas no domínio em análise (situação futura).

Síntese Interpretativa
• O mapa de distribuição das concentrações máximas octohorárias de CO
mostra que, após a entrada em funcionamento da nova central de biomassa,
os valores estimados em todo o domínio continuam a ser bastante reduzidos
quando comparados com o valor limite, à semelhança do verificado perante as
condições atuais de funcionamento da instalação.
A Tabela 51 resume os valores máximos estimados para o CO, na situação futura, e
estabelece a sua comparação com o valor limite legislado.
Tabela 51 - Resumo dos valores estimados de CO e comparação com o valor limite legislados
no Decreto-Lei nº 102/2010.
-3

Cenário

Situação
Futura

Período

Octohorário

VL
-3
( g.m )

10000

VE ( g.m )
Sem
(1)
F2

Com
(2)
F2

86,4

43,2
172,7

Exc.
Permitidas

-

Área do domínio
2
(km ) com
excedências em n.º
superior ao permitido
Sem
(1)
F2

Com
(2)
F2

0

0
0

Legenda
VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições
reais.
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores
estimados.
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Síntese Interpretativa
De forma análoga ao obtido na caracterização do ambiente afetado pelo projeto, os
níveis máximos octohorários de CO estimados são muito inferiores ao valor limite, sem
e com aplicação do fator F2 aos valores estimados.
7.5.2.2.3.

Partículas em Suspensão (PM10)

A Figura 77 e Figura 78 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 g.m-3.

-3

Figura 77 - Campo estimado das concentrações máximas das médias diárias de PM10 ( g.m )
verficadas no domínio em análise (situação futura).
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-3

Figura 78 - Campo estimado das concentrações médias anuais de PM10 ( g.m ) verficadas
no domínio em análise (situação futura).

Síntese Interpretativa
• Perante as condições previstas de funcionamento, obtêm-se valores de
concentração máximos diários e médios anuais 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 52 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 g.m-3.
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Tabela 52 - 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
( g.m )

VE ( g.m )
Sem
(1)
F2

Situação
Futura

Diário

50

21,4

Anual

40

15,1

Exc.
Permitidas

Com
(2)
F2
17,5
29,1
14,4
16,5

Área do domínio (km )
com excedências em n.º
superior ao permitido
Sem
(1)
F2

35

0

-

0

Com
(2)
F2
0
0
0
0

Legenda
VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições
reais.
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores
estimados.

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, verificando-se o cumprimento dos valores limite (diário e
anual), sem e com aplicação do fator F2, tal como verificado na situação atual.
7.5.2.2.4.

Dióxido de enxofre

A Figura 79 e Figura 80 apresentam os mapas de distribuição de valores máximos das
médias horárias e diárias de SO2, respetivamente. O mapa de distribuição não é
apresentado para os valores anuais de SO2, porque estes são avaliados apenas para
a proteção dos ecossistemas, devendo restringir-se a recetores afastados pelo menos
5 km de zonas urbanizadas (não aglomerações), indústrias ou vias de tráfego com
mais de 50000 veículos por dia. Logo, o domínio de estudo não apresenta recetores
adequados à avaliação do impacte nos ecossistemas pelos valores de SO2 anual.
A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite horário e diário estipulado
no Decreto-Lei nº 102/2010 para este poluente, 350 µg.m-3 e 125 µg.m-3,
respetivamente. Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 2,5 g.m-3.
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Figura 79 - Campo estimado das concentrações máximas das médias horárias de SO2 ( g.m )
verficadas no domínio em análise (situação futura).
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-3

Figura 80 - Campo estimado das concentrações máximas das médias diárias de SO2 ( g.m )
verficadas no domínio em análise (situação futura).

Síntese Interpretativa
• O mapa de distribuição das concentrações máximas horárias e diárias de SO2
mostram que os valores mais elevados para este poluente são registados na
no interior e na vizinhança próxima da unidade industrial, atingindo gamas de
concentração bastante inferiores aos respetivos valores limite, tal como
verificado na situação de referência.
A Tabela 53 resume os valores máximos estimados para o SO2 na situação futura e
estabelece a sua comparação com os respetivos valores limite legislados.
Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 2,5 g.m-3.
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Tabela 53 - Resumo dos valores estimados de SO2 e comparação com os respetivos valores
limite legislados no Decreto-Lei nº 102/2010.
2

-3

Cenário

VL
-3
( g.m )

Período

VE ( g.m )
Sem
(1)
F2

Situação
Futura

Horário

350

22,7

Diário

125

7,5

Exc.
Permitidas

Área do domínio (km )
com excedências em n.º
superior ao permitido

Com
(2)
F2

Sem
(1)
F2

12,6
42,9
5,0
12,4

24

0

3

0

Com
(2)
F2
0
0
0
0

Legenda
VE – Valor Máximo Obtido na Simulação
VL – Valor Limite
(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições
reais.
(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores
estimados.

Síntese Interpretativa
Para os dois períodos de integração (horário e diário), não se verificam ultrapassagens
aos valores limite legislados, sem e com aplicação do fator F2 aos resultados
estimados, não se verificando alteração ao nível dos valores estimados, face à
situação atual.
7.5.2.3.

Comparação com a situação de referência

A Tabela 54 resume, para o cenário de emissões da SONAE INDÚSTRIA, os valores
máximos estimados para os poluentes analisados, para a situação de referência e
para a situação futura, e a variação percentual entre ambos. São apresentados
apenas os valores estimados, sem aplicação do fator F2. É ainda apresentada a
variação da área do domínio em situação de incumprimento, em comparação com a
situação de referência.
Tabela 54 - Resumo dos valores estimados para os poluentes em estudo, para a situação de
referência e futura.
Área do domínio (km2) com
excedências em n.º superior ao
permitido

-3

VE ( g.m )
Poluente

Período
Situação
de
Referência

Situação
Futura

Variação
(%)

Situação de
Referência

Situação
Futura

Variação
(%)

Horário

170,8

170,8

0

0

0

0

Anual

9,1

9,1

0

0

0

0

Octohorário

86,4

86,4

0

0

0

0

Diário

21,4

21,4

0

0

0

0

Anual

15,1

15,1

0

0

0

0

Horário

22,7

22,7

0

0

0

0

Diário

7,5

7,5

0

0

0

0

NO2

CO

PM10

SO2
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Síntese Interpretativa
• Para os poluentes em estudo (NO2, CO, PM10 e SO2) verifica-se que os
valores de concentração máximos e médios estimados se mantêm face à
situação atual, demonstrando que as alterações previstas com a entrada em
funcionamento da nova central, que se preconizam só ao nível do tráfego de
veículos pesados a circular nas vias de acesso à instalação, promovem um
incremento tão insignificativo que nem é percetível nos resultados
apresentados.
• Verifica-se, desta forma, o cumprimento dos valores limite impostos na
legislação para os poluentes em estudo, tanto nas condições atuais de
operação da instalação, como com a entrada em funcionamento da nova
central de biomassa, que irá substituir a existente.
7.5.2.4.

Síntese

Com a entrada em funcionamento da nova central de biomassa, que irá substituir a
central atualmente existente na instalação, verifica-se apenas um acréscimo do
volume de tráfego associado às vias de acesso à unidade, uma vez que as emissões
das fontes fixas se mantêm inalteradas, que se traduz num ligeiro acréscimo local das
emissões atmosféricas. Este acréscimo pouco significativo ao nível das emissões
resulta num aumento residual das concentrações de NO2, CO, PM10 e SO2, nos
recetores da envolvente próxima da instalação, não sendo percetível a variação
obtida, através dos resultados apresentados.
Verifica-se, mais uma vez, o cumprimento dos valores limite dos poluentes em estudo.
Impacte QLAR.E.01
ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO AR RESULTANTE DA ATIVIDADE DE
PRODUÇÃO DE ENERGIA
Assim, face ao exposto, conclui-se que o impacte sobre a qualidade do ar, decorrente
da entrada em funcionamento da central de biomassa, será negativo, provável, com
efeitos ao nível local, permanente, reversibilidade nula e pouco significativo
(Significância: 15).

7.6. Ambiente Sonoro
7.6.1. Fase de Construção (C)
Impacte AMBS.C.01
AUMENTO DOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA DEVIDO AO FUNCIONAMENTO
DOS EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS À OBRA
Como descrito anteriormente no subcapítulo 5.1.1, a fase de construção poderá ser
subdividida em duas fases, nomeadamente, a construção/ reabilitação de edifícios e
estruturas de apoio/bases de assentamento, adiante denominada como fase 1, e a
instalação dos equipamentos associados ao sistema de produção de energia, adiante
denominada como fase 2.
Durante a fase 1, verifica-se que as operações mais ruidosas a executar serão a
movimentação de terras e escavação, a betonagem e pavimentação e a circulação de
veículos de obra. Prevê-se que o período de execução das referidas tarefas seja de
aproximadamente 6 meses, sendo que poderão ser executadas em simultâneo.
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Na Tabela 55, apresentam-se os níveis sonoros característicos das operações mais
ruidosas executadas durante a fase 1 e a sua variação com a distância.
Tabela 55 - Nível sonoro característico das operações ruidosas a determinadas distâncias.
Nível sonoro equivalente - Leq (dB(A))
Atividade/Operação
Zona próxima

100 m

250 m

500 m

Movimentação de Terras e escavação

72-75 (30 m)

62-65

54-57

48-51

Betoneiras e equivalentes

73-81 (50 m)

67-75

59-67

53-61

Circulação de viaturas de obra

70-75 (20 m)

60-65

55-58

45-50

É importante salientar que, para estimava da variação do nível sonoro, apenas se
considerou a atenuação por divergência geométrica, por isso, poderão ocorrer
variações do nível sonoro apresentado devido a outros fatores que contribuem para a
atenuação sonora, nomeadamente, a absorção atmosférica, as características do
terreno, os gradientes de temperatura, a velocidade do vento, entre outros.
De acordo com a Tabela 55, verifica-se que o raio de influência do ruído gerado pelas
atividades de construção não ultrapassará os 500 metros. Na envolvente da unidade
industrial identificaram-se recetores sensíveis a menos de 500 m do local de
implantação da central de biomassa e, por isso, as operações desenvolvidas
provocarão alterações no ambiente sonoro junto dos recetores sensíveis. Apesar de
ser expetável a variação do nível sonoro junto aos recetores sensíveis, durante a fase
1 de construção, essa variação será pouco significativa.
Durante a fase 2, as operações desenvolvidas não implicam o uso regular de
ferramentas ruidosas, deste modo, e tendo em conta o ruído proveniente da unidade
industrial, é expectável que a variação do nível sonoro provocada pelas operações de
construção seja residual, por isso, conclui-se que não existem impactes ambientais
associados a esta fase.
Para a fase de construção, não foram elaborados mapas de ruído, uma vez que as
operações desenvolvidas têm caracter temporário, além disso, existem muitas fontes
móveis e a maior parte das fontes tem um regime de emissão esporádico. Pelas
razões enumeras, a representatividade do mapa de ruído seria reduzida.
As atividades ruidosas temporárias estão proibidas na proximidade de edifícios de
habitação aos sábados, domingos e nos dias úteis das 20:00 às 08:00 horas, de
acordo com o artigo 14º do capítulo III, do RGR; pelo que estas atividades serão
realizadas entre as 08:00 e as 20:00 horas nos dias úteis. Para o período diurno (das
07:00 às 20:00), de acordo com o artigo 11º, do capítulo III do RGR, não se encontram
legislados valores limite de exposição ao ruído.
Prevê-se a execução da obra por um período superior a 30 dias; No entanto, não se
prevê a realização de atividades de construção em horário de feriado ou fim de
semana ou entre as 20 e as 8 horas em dias úteis. Na proximidade do local de
execução da obra não existem escolas, hospitais ou estabelecimentos similares.
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Face ao exposto, perspetiva-se a ocorrência de impactes no ambiente sonoro junto
das zonas sensíveis mais próximas, nomeadamente, nos recetores RS2, RS3 e RS5,
que se encontram dentro do raio de influência das operações de construção. Verificase a circulação de veículos associados à obra e a realização de operações de
movimentação de terras, pavimentação, betonagem, a menos de 500 m das zonas
referidas.
Assim, ter-se-á um impacte negativo, de abrangência local, temporário, reversibilidade
nula, e pouco provável, o que se traduz em pouco significativo (Significância: 3).

7.6.2. Fase de Exploração (E)
7.6.2.1.

Previsões para as condições normais de funcionamento

A central de biomassa será implantada no interior da área industrial da SONAE
INDÚSTRIA, em Água Levada, Mangualde e funcionará em paralelo com o processo
produtivo da referida unidade industrial. Após entrada em funcionamento, a central de
biomassa funcionará em contínuo 24 horas por dia, 7 dias por semana, com paragens
predefinidas para a manutenção dos equipamentos.
Para a implantação do projeto Biomassa Mangualde serão utilizadas algumas
infraestruturas existentes, que serão adaptadas às novas funções. Além disso, serão
instalados equipamentos e outros sistemas que garantem o correto funcionamento da
central, e serão desativados os equipamentos da central de biomassa em
funcionamento atualmente.
No modelo elaborado para a previsão das condições normais de funcionamento, ou
seja, para a caracterização da situação futura, considerou-se o nível de potência
sonora emitida pelos equipamentos a instalar. Neste caso, consideraram-se os
equipamentos mais ruidosos e que terão uma maior influência no ambiente sonoro da
envolvente. Para a definição do nível de potência sonora destes equipamentos
consultou-se a documentação técnica e consideraram-se os requisitos acústicos dos
edifícios.
Na Tabela 56, encontram-se descritos os equipamentos considerados e o respetivo
nível de potência sonora (dB(A)).
Tabela 56 - Nível de potência sonora dos equipamentos mais ruidosos a instalar.
Quantidade

Equipamento

Nível de potência sonora, dB(A)

1

Chaminé de Emergência

85

1

Turbina

97

1

Caldeira

90

4

Bombas de Recirculação

85

Definiu-se o nível de potência sonora dos equipamentos a instalar assumindo a
situação mais desfavorável, ou seja, assumiu-se o nível de potência sonora máximo
irradiado pelos equipamentos.
Considerou-se, também, a desativação das duas caldeiras da central de biomassa que
atualmente se encontra em funcionamento.
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Além da instalação e desativação de equipamentos, considerou-se também um
aumento de tráfego rodoviário, sobretudo de veículos pesados, de acordo com o
descrito no subcapítulo 5.2.8. O modelo elaborado para a situação futura baseou-se
metodologia utilizada para modelação da situação atual (subcapítulo 6.6.4), sendo que
as principais alterações serão na zona de implantação da central de biomassa. A
central de biomassa foi modelada com base no layout previsto. Para o efeito, utilizouse o software PEDICTOR TYPE 7810 v7.1 (anexo 6.2) e seguiu-se as especificações
presentes no Anexo II do Decreto-Lei nº 146/2006, de 31 de julho.
Na Figura 81, apresentam-se partes dos mapas de ruído obtidos para a situação
futura, que mostram a variação do nível sonoro a 4 metros de altura em relação à
situação mais desfavorável, ou seja, relativamente aos recetores sensíveis RS2, RS3
e RS5.

Figura 81 - Mapas de ruído da situação atual – Lden (A) e Ln (B).

Analisando a Figura 81.A, verifica-se que em condições normais de funcionamento,
previsivelmente, o nível sonoro para o indicador Lden estará entre 55 e 60 dB(A) junto
aos recetores sensíveis RS2 e RS5 e entre 50 e 55 dB(A) junto ao recetor sensível
RS3. Atentando na Figura 81.B, para o indicador Ln prevê-se que junto ao recetor
sensível RS2 o nível sonoro estará entre 50 e 55 dB(A), junto ao recetor sensível RS3
o nível sonoro estará entre 45 e 50 dB(A) e junto ao recetor sensível RS5 o nível
sonoro será de aproximadamente 50 dB(A).
No anexo 6.3 (figuras 3 e 4), encontram-se representados os mapas de ruído da
situação futura para os indicados Lden e Ln, respetivamente.
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7.6.2.2.

Níveis sonoros expectáveis para cada recetor

7.6.2.2.1.

Previsão dos níveis sonoros nos recetores

Além dos mapas de ruído da situação futura, obtiveram-se os níveis sonoros junto dos
recetores sensíveis mais desfavoráveis (RS2, RS3 e RS5) a 4 metros de altura
(Tabela 57), conforme as indicações presentes no ponto 5, do artigo 7º, do capítulo II,
do Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de janeiro.
Tabela 57 - Nível sonoro, resultante da simulação da situação futura, a 4 metros de altura.
Recetor
Sensível

Nível sonoro equivalente - Leq (dB(A))
Ld

Le

Ln

Lden

RS2

51,0

51,2

52,9

58,9

RS3

46,4

47,4

47,3

53,5

RS5

52,6

52,7

49,8

57,3

Comparando o nível sonoro obtido para a situação futura (Tabela 57) e para a situação
atual (Tabela 30) a 4 m de altura, verifica-se um ligeiro aumento do nível sonoro,
principalmente, no recetor sensível RS5. Desta forma, conclui-se que com a
construção da central de biomassa, o recetor sensível RS5 será o mais afetado.
Analisando a variação do nível sonoro (dB(A)), constata-se que o ruído gerado pelo
funcionamento da unidade industrial SONAE INDÚSTRIA tem uma maior influência no
ambiente sonoro junto dos recetores sensíveis, em comparação com as restantes
fontes sonoras existentes.
7.6.2.2.2.

Avaliação do impacte do projeto

Método de Avaliação
Para avaliação dos impactes ambientais, associados ao ambiente sonoro, utilizou-se
um método comparativo definido com base nas recomendações da Agência
Portuguesa do Ambiente (APA). Este método consiste na comparação entre os níveis
sonoros previstos na situação de referência, e os níveis sonoros previstos para a
situação futura, de acordo com a equação 1.
(1)
Para a classificação dos impactes ambientais, utilizaram-se os parâmetros constantes
da Tabela 46.
Critérios de Avaliação
Neste caso, a avaliação de impactes, relativos ao ambiente sonoro, foi realizada tendo
em conta os efeitos nos Humanos, portanto, não se considerou os impactes relativos à
fauna. O critério, utilizado para avaliação de impactes, consiste em comparar os níveis
sonoros obtidos na situação futura com os valores limites legais e com o critério de
incomodidade.
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Como referido anteriormente (capítulo 6.6.1), a central de biomassa em estudo será
implantada numa zona não classificada, próxima de zonas urbanas classificadas como
zonas mistas. A avaliação de impactes terá como base os valores limite de exposição
definidos para zonas mistas (Tabela 58), de acordo com a alínea a, do ponto 1, do
Artigo 11º, do capítulo III, do Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de janeiro.
Tabela 58 - Valores Limite de Exposição – Zona Mista.
Valores Limite de Exposição
Lden dB(A)

Ln dB(A)

≤ 65

≤ 55

De acordo com a alínea b), do ponto, do artigo 13 º do capítulo III, do RGR, as
atividades ruidosas permanentes estão sujeitas ao cumprimento do critério de
incomodidade. Os valores de referência encontram-se descritos na Tabela 59.
Tabela 59 - Parâmetros para avaliação do Critério de Incomodidade.
Critério de Incomodidade
Local
Recetores Sensíveis

Ld (dB(A))
≤5

Le (dB(A))
≤4

Ln (dB(A))
≤3

Situação de Referência
A situação de referência caracteriza-se como uma previsão da evolução da situação
atual, caso não fosse implementado o projeto de construção do projeto Biomassa
Mangualde. Como referido anteriormente, a central de biomassa será construída na
área industrial da unidade SONAE INDÚSTRIA, situada em Água Levada, no concelho
de Mangualde.
Para a caracterização da situação de referência, considerou-se um ligeiro aumento de
tráfego nas vias de acesso à unidade industrial.
O modelo elaborado, para a situação de referência, teve por base o modelo elaborado
para a situação atual. Para a simulação do modelo utilizou-se o software PEDICTOR
TYPE 7810 v7.1 (anexo 6.2).
Na Figura 82, apresentam-se partes dos mapas de ruído obtidos para a situação de
referência, que mostram a variação do nível sonoro a 4 metros de altura em relação à
situação mais desfavorável, ou seja, relativamente aos recetores sensíveis RS2, RS3
e RS5.
No anexo 6.3 (figuras 5 e 6) encontram-se representados os mapas de ruído relativos
à situação de referência.
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Figura 82 - Mapas de ruído da situação de referência – Lden(A) e Ln (B).

Observando a Figura 82, verifica-se que o nível sonoro na proximidade do recetores
sensíveis RS2 e RS5 encontra-se entre 55 e 60 dB(A) e entre 50 e 55 dB(A) junto ao
recetor sensível RS3, para o indicador Lden (Figura 82.A). Analisando a Figura 82.B,
verifica-se que para o indicador Ln, o nível sonoro junto ao recetor sensível RS2
encontra-se entre 50 e 55 dB(A) e entre 45 e 50 dB(A) juntos aos recetores sensíveis
RS3 e RS5.
O nível sonoro, relativo à situação de referência, nos recetores sensíveis RS2, RS3 e
RS5, encontra-se descrito na Tabela 60.
Tabela 60 - Nível sonoro, resultante da simulação da situação de referência, a 4 m de altura
Recetor Sensível

Nível sonoro equivalente - Leq (dB(A))
Ld

Le

Ln

Lden

RS2

51,0

51,2

52,9

58,9

RS3

46,3

47,4

47,3

53,5

RS5

50,6

51,1

49,3

56,0

Avaliação dos Impactes
Neste caso, serão avaliados os impactes cumulativos, uma vez que a central de
biomassa funcionará em paralelo com a unidade industrial da Sonae Industria, logo, o
ambiente sonoro é afetado pelo funcionamento das duas unidades.
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Com base no critério definido para a avaliação de impactes (equação 1), obteve-se a
diferença entre as previsões dos níveis sonoros efetuadas para a situação futura e
para a situação de referência (Tabela 61).
Tabela 61 - Comparação entre a situação futura e a situação de referência.
Diferencial, ∆ dB(A)
Recetor Sensível
Ld

Le

Ln

Lden

RS2

0,0

0,0

0,0

0,0

RS3

0,1

0,0

0,0

0,0

RS5

2,0

1,5

0,5

1,3

Analisando a Tabela 61, verifica-se que a construção da central de biomassa
provocará o aumento do nível sonoro, principalmente junto do recetor sensível RS5.
Impacte AMBS.E.01
AUMENTO DO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA JUNTO DOS RECETORES
SENSÍVEIS
Face ao exposto, a implantação da central de biomassa, previsivelmente, provocará
um ligeiro aumento dos níveis de pressão sonora junto dos recetores sensíveis em
estudo, principalmente, junto do recetor sensível RS5.
Atentando no nível sonoro previsto para a fase de exploração da central de biomassa,
verifica-se que apesar do aumento do nível sonoro junto dos recetores sensíveis,
serão cumpridos os valores limite de exposição definidos para zonas mistas (Tabela
58).
Como descrito anteriormente no subcapítulo 6.6.4, na situação atual avaliou-se a
incomodidade potencial e identificaram-se os recetores e os períodos em que,
potencialmente, o critério de incomodidade não é cumprido. Relativamente ao recetor
sensível RS5 verificou-se que, potencialmente, o critério de incomodidade não é
cumprido em nenhum dos períodos de referência. Assim, conclui-se que a instalação
da central de biomassa afetará o cumprimento do critério de incomodidade, uma vez
que com a instalação desta unidade verifica-se o aumento, embora residual, do nível
sonoro junto do recetor sensível RS5.
Trata-se de um impacte negativo, com efeito local, permanente, de reversibilidade nula
e provável, e por isso pouco significativo (Significância: 15).
7.7. Sistemas Ecológicos
A avaliação de impactes foi realizada em termos qualitativos a partir da identificação
das principais ações potenciadoras de gerar impactes nas fases de construção e
exploração.
A avaliação da importância dos impactes é realizada com base no grau de afetação da
fauna e flora locais, considerando para o efeito o seu valor conservacionista
determinado na situação de referência. Assim, nesta análise, teve-se em consideração
essencialmente o valor e funcionalidade dos diversos biótopos, a importância da área
para espécies com estatuto biogeográfico especial, espécies ameaçadas e/ou
espécies constantes nas Diretivas comunitárias transpostas para o quadro legal
nacional pelo Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº
49/2005, de 24 de fevereiro.
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Aquando da caraterização do ambiente afetado, constatou-se que a forte
artificialização da área de estudo e respetiva área envolvente resultou numa ausência
de espécies florísticas e faunísticas com interesse conservacionista. Do ponto de vista
ecológico, a área apresenta um valor muito reduzido.
7.7.1. Fase de Construção (C)
Impacte STEC.C.01
ALTERAÇÕES DO EQUILÍBRIO DOS ECOSSISTEMAS EXISTENTES
Durante a fase de construção da central termoelétrica a biomassa florestal, os
principais impactes estão associados à circulação de máquinas e veículos afetos à
obra, a às alterações que estes podem causar na área envolvente, apesar de esta já
se encontrar bastante artificializada.
A localização do estaleiro será no interior da unidade industrial, pelo que não se prevê
a necessidade de desmatações, nem impermeabilização de solos, a ausência de
vegetação e de espécies faunísticas com interesse conservacionista também minimiza
a ocorrência de impactes que poderão ocorrer devido aos atropelamentos por parte
dos equipamentos e máquinas afetos à obra, no entanto apesar de diminutos, para a
fase de construção o impacte associado carateriza-se como sendo negativo, com
incidência local e temporário, com ocorrência provável e de reversibilidade nula, ou
seja impacte pouco significativos (Significância: 9).
7.7.2. Fase de Exploração (E)
No decorrer da fase de exploração não se prevê um aumento significativo dos
impactes já produzidos.
Considera-se que para a fase de exploração os impactes no sistema ecológico serão
nulos.
7.8. Ordenamento do Território e Ocupação do Solo
No que concerne aos impactes que advêm da implantação do projeto do ponto de
vista do ordenamento do território salientamos que os mesmos não parecem assumir
grande significado considerando o principal instrumento de gestão territorial em vigor,
o PDM de Mangualde. Este já classifica a totalidade da área de intervenção como
Espaço de Atividades Económicas, estando assim os usos previstos completamente
compatíveis. No que refere às alterações e uso do solo os impactes não são
considerados significativos.
À semelhança do estipulado para os restantes descritores também a avaliação de
impactes no descritor Uso do Solo e Ordenamento do Território foi subdividida em
Fase de construção e Fase de Exploração
7.8.1. Fase de Construção
No que concerne ao ordenamento do território nomeadamente às Condicionantes,
Servidões e Restrições de Utilidade pública salienta-se que não existem impactes
decorrentes da fase de construção do projeto dentro da área de intervenção.
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Em relação às classes de espaço de uso definidas, dentro da área de intervenção,
salientamos que os impactes decorrentes da fase de construção do projeto são nulos,
uma vez que toda a área de intervenção se encontra em solo destinado a Atividades
Económicas.
7.8.2. Fase de Exploração
Durante a Fase de Exploração, à semelhança do que se constata na fase anterior, os
impactes detetados são praticamente inexistentes uma vez que o uso do solo não
sofre qualquer alteração face ao previsto pelo PDM de Mangualde, bem como não
existem discordâncias ao nível das Condicionantes, Servidões e Restrições de
Utilidade pública.
No entanto, uma vez previsto um aumento médio de 10 camiões por dia ou 15
camiões/ dia útil, com a entrada em funcionamento da nova central, será de considerar
o impacte nos usos e fluxos do espaço.
Desta forma destaca-se a principal atividade capaz de causar impactes na fase de
exploração: Usos e fluxos a que o espaço está sujeito.
Impacte OTOS.E.01
AUMENTO DA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS
Face ao exposto o aumento de circulação de veículos pesados constitui um impacte
negativo com ocorrência provável e efeitos ao nível local, com duração nula e
reversível. Trata-se, portanto de um impacte pouco significativo (significância: 9).

7.9. Património Cultural
7.9.1. Fase de Construção
Devido à natureza das ações previstas durante a construção da central de biomassa,
num local pré-existente bastante descaracterizado (no interior da área de unidade
fabril), e tendo em conta que não prevê revolvimento de solos, nesta fase não se prevê
a ocorrência de impactes.
7.9.2. Fase de Exploração
À semelhança do que acontece na fase de construção, durante a fase de exploração,
também, não se prevê que ocorram impactes sobre o fator ambiental Património
Cultural.
7.10.

Socioeconomia

A avaliação de impactes do projeto de construção da central termoelétrica a biomassa
florestal na componente socioeconómica baseia-se na estrutura definida na
caraterização do ambiente afetado.
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Na vertente do emprego, apesar de não se conhecer o número de população ativa que
irá estar envolvida na obra, nem qual a sua origem, considera-se que qualquer que
seja o número de trabalhadores, o impacte será sempre positivo.
No que diz respeito ao tecido empresarial, a análise incide essencialmente nos
benefícios que a construção desta central pode proporcionar na melhoria do processo
produtivo da SONAE INDÚSTRIA.
7.10.1. Fase de Construção
Impacte SCEC.C.01
CRIAÇÃO DE EMPREGO AO NÍVEL LOCAL
Os trabalhos de construção da central de biomassa florestal gerarão certamente
impactes positivos. No entanto, a intensidade do impacte, depende da entidade
responsável pela obra, nomeadamente dos empreiteiros e das politicas de
recrutamento de pessoal.
Prevê-se um aumento de emprego a nível local, este facto é tanto mais importante
quando se sabe que a taxa de desemprego da freguesia de Espinho, onde se
localizam as instalações do presente projeto, é superior à taxa de desemprego
registada no município de Mangualde.
Face ao exposto conclui-se que com a construção do presente projeto o impacte é
positivo, com incidência local, temporário, provável, com reversibilidade nula e, por
isso pouco significativo, podendo aumentar para significativo, dependendo do número
de trabalhadores a serem recrutados (significância: 9).
Impacte SCEC.C.02
AFETAÇÃO DAS POPULAÇÕES LOCAIS (ÁREAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS
E INDUSTRIAIS)
Nesta fase, verificar-se-á uma aumento significativo da movimentação de veículos
pesados (máquinas e equipamentos) de e para a obra, provocando dificuldades na
circulação e na mobilização de pessoas na área envolvente. Este facto terá
implicações diretas nas populações locais (residentes), no que se refere sobretudo à
degradação de arruamentos/ acessos, ruído e emissão de poeiras.
Atendendo a que a população local está relativamente afastada da envolvente mais
próxima à área de intervenção, a afetação resultante da obra será diminuta.
Desta forma, este impacte é negativo, provável, local, com duração nula e reversível,
resultando num impacte pouco significativo (Significância: 9).

7.10.2. Fase de Exploração
Impacte SCEC.E.01
CRIAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO
Com a construção da central termoelétrica a biomassa florestal poderão ser criadas
novas oportunidades de emprego, promovendo assim uma diminuição na taxa de
desemprego local, pelo que neste sentido, o impacte resultante da exploração da
central será positivo, poder-se-á considerar significativo dependendo do número de
colaboradores a afetar à central, terá efeitos ao nível local e permanentes, com
reversibilidade nula e provável (Significância: 15).
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A qualidade de vida da população presente na envolvente também sofrerá alterações
com a implementação do projeto em análise, devido a possíveis aumento de ruído
afeto ao funcionamento da mesma, mas que serão praticamente inexistentes face aos
restantes equipamentos existentes e que pertencem à unidade industrial da SONAE
INDÚSTRIA. Tendo em consideração que no interior das instalações são obrigatórias
medidas de segurança que contemplam o uso de protetores auriculares durante a
atividade laboral, pode-se considerar, ainda, que o impacte na qualidade de vida dos
trabalhadores será praticamente nulo.
7.11.

Paisagem e Topografia

A Introdução na paisagem de uma estrutura edificada pode originar impactos
negativos por alteração das suas componentes biofísicas e paisagísticas. No entanto,
neste caso em concreto, por se encontrar a área de intervenção dentro de uma
unidade industrial já existente, bem como pelos relevos quase inexistentes, não são
esperados impactos negativos nas componentes estéticas da paisagem, assim como
nas componentes físicas e ecológicas.
A perceção visual do espaço prende-se, principalmente, com a posição do observador
no terreno e com o seu alcance visual dependendo de um conjunto de fatores naturais
e culturais dos quais se destacam:
• Fisiografia,
• Ocupação do solo,
• Visibilidade (amplitude do impacte visual),
• Sensibilidade do espaço (compatibilidade das infraestruturas propostas com as
características do espaço afetado).
De forma a melhor se sistematizar os impactes decorrentes da construção da Central
de Biomassa, nomeadamente perante o descritor Paisagem e Topografia,
subdividimos os mesmos em duas fases distintas: Fase de Construção e Fase de
Exploração.
7.11.1. Fase de Construção
No que se refere às operações do estaleiro a diminuição da visibilidade das áreas
afetas pela construção e a introdução de elementos estranhos à paisagem são
evidentes. No entanto estes impactes são temporários e reversíveis.
Em relação à construção de infraestruturas salientamos que os seus impactes
negativos se iniciam nesta fase mas que se prolongarão pela fase de Exploração
sendo portanto evidente a sua permanência e irreversibilidade.
A alteração da imagem da Paisagem, ainda que pouco significativa, bem como a
concentração de poeiras no ar e consequente deposição no espaço envolvente,
resultado das manobra de execução/montagem de infraestruturas, serão dois dos
critérios a considerar nesta fase de construção.
Face ao exposto consideram-se os seguintes impactes nesta fase:
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Impacte PSTG.C.01
DIMINUIÇÃO DA VISIBILIDADE DAS ÁREAS AFETAS PELA CONSTRUÇÃO
Trata-se de um impacte negativo com efeitos ao nível local e temporário, de ocorrência
certa e com reversibilidade nula; pelo que é um impacte pouco significativo
(significância: 15).

Impacte PSTG.C.02
INTRODUÇÃO DE ELEMENTOS ESTRANHOS
Trata-se de um impacte negativo com efeitos ao nível local e temporário, de ocorrência
certa e com reversibilidade nula; pelo que é um impacte pouco significativo
(significância: 15).
Impacte PSTG.C.03
CONCENTRAÇÃO DE POEIRAS NO AR E CONSEQUENTE DEPOSIÇÃO NO
ESPAÇO ENVOLVENTE
Trata-se de um impacte negativo com efeitos ao nível local e temporário, de ocorrência
provável e com reversibilidade nula; pelo que é um impacte pouco significativo
(significância: 9).
Impacte PSTG.C.04
ALTERAÇÃO DA IMAGEM DA PAISAGEM
Trata-se de um impacte negativo com efeitos ao nível local e temporários, de
ocorrência certa e com reversibilidade nula; pelo que é um impacte pouco significativo
(significância: 15).
7.11.2. Fase de Exploração
Decorrentes dos impactes causados pela obra da construção, surgem os impactes da
Exploração do projeto referentes essencialmente a problemas de manutenção da
infraestrutura construída.
Desta forma destaca-se a principal atividade capaz de causar impactes na fase de
exploração: Manutenção da infraestrutura construída.
Impacte PSTG.E.01
OCUPAÇÃO FÍSICA DO ESPAÇO, COM AUMENTO DA ÁREA CONSTRUÍDA
Trata-se de um impacte negativo com efeitos ao nível local e permanentes, de
ocorrência certa e com reversibilidade nula; pelo que é um impacte pouco significativo
(significância: 25).

7.12.

Resíduos Sólidos

7.12.1. Fase de Construção
Nesta fase, tendo em conta as atividades previstas, é expectável que ocorra produção
de resíduos de construção e demolição e de outra tipologia. Por outro lado, a produção
de resíduos, particularmente de resíduos perigosos, acarreta riscos de contaminação
do solo e do meio hídrico. Está prevista e constitui uma medida de minimização dos
impactes identificados a exigência ao empreiteiro, que executará a obra, do
planeamento e implementação de medidas de gestão ambiental em obra.
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Dos trabalhos de construção resulta a produção de diversos materiais sólidos, alguns
dos quais podem ser classificados como resíduos perigosos à luz da regulamentação.
No entanto, se lhes for dado destino adequado, não constituirão impacte significativo.
Impacte RSSL.C.01
CONTAMINAÇÃO DE SOLOS E MEIO HÍDRICO RESULTANTE DO
ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DO RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NA
OBRA
Este impacte resulta da produção de resíduos sólidos, de difícil quantificação nesta
fase, resultantes dos trabalhos previstos.
Estima-se que a diversidade de tipologia dos resíduos gerados não será relevante.
Contudo, a gestão desses resíduos passará, tendo em conta a política de gestão
sustentável de acordo com o D.L. nº 178/2006 de 5 de Setembro e o D.L. nº 46/2008
de 12 de Março, preferencialmente pela reutilização, ou não sendo esta viável, pela
sua valorização.
A eliminação definitiva dos resíduos, como por exemplo a deposição em aterro, deverá
constituir a última opção de gestão, justificando-se apenas quando a reutilização, a
reciclagem ou outras formas de valorização não sejam técnica e economicamente
viáveis.
Atendendo ao tipo e quantidade de resíduos associados à fase de construção, à
probabilidade de ocorrência de derrames e lixiviação, bem como aos procedimentos
previstos para a gestão desses resíduos, considera-se que este impacte é negativo,
provável, com efeitos a nível regional, embora com reversibilidade e duração nulas.
Trata-se, por isso, de um impacte pouco significativo (Significância: 9).
7.12.2. Fase de Exploração
Nesta fase, conforme referido no capítulo 5.2.5, os principais resíduos que se prevê
que venham a ser gerados são cinzas, resultantes da combustão, e óleos usados,
resultantes da manutenção de máquinas e equipamentos.
Adicionalmente, serão produzidos outros resíduos (absorventes contaminados, filtros,
embalagens de produtos químicos, resíduos equiparados a resíduos sólidos urbanos,
etc).
Tendo em consideração que a central de biomassa será dotada de um local específico
e apropriado para o armazenamento temporário dos resíduos e que estes serão
segregados, em função das suas caraterísticas, e terão o encaminhamento adequado,
à luz da legislação em vigor, não se prevê a ocorrência de impactes merecedores de
referência.
7.13.

Impactes Cumulativos

Os impactes cumulativos são aqueles que resultam da presença de outros projetos,
sejam estes passados, presentes ou futuros, incluindo os projetos complementares ou
subsidiários, e que se podem adicionar aos resultantes do projeto em estudo.
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O principal projeto, cujos impactes ambientais se adicionam aos do projeto Biomassa
Mangualde, é a própria unidade industrial SONAE INDÚSTRIA, já existente. Este
projeto foi sempre tido em conta na avaliação de impactes ambientais apresentada.
Atendendo às caraterísticas da envolvente da área de intervenção, não se considera
haver outros projetos com impactes ambientais que possam afetar os impactes
ambientais identificados, decorrentes do projeto em estudo.
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8. ANÁLISE DE RISCO
Associado ao Projeto apontam-se, nesta fase, essencialmente duas situações de
Risco Ambiental:
- Derrames acidentais de substâncias poluentes no solo.
- Incêndios.
Os impactes associados a estas situações são apresentados de seguida, para as
fases de construção e exploração.
•

Fase de Construção

Derrames Acidentais de Substâncias Perigosas
Durante o curso da obra serão utilizados alguns materiais/ produtos, que possuem
caraterísticas prejudiciais para o Meio Ambiente. Destes, deve ser dada a devida
atenção aos considerados perigosos ou muito perigosos.
O derrame acidental de materiais desta natureza, quando se apresentam no estado
líquido, no solo apresenta uma situação de risco ambiental, que deverá ser
rapidamente controlada.
O impacte destas situações é gravoso sobretudo ao nível do solo e eventualmente ao
nível da qualidade da água subterrânea.
Tendo em vista reduzir a probabilidade de ocorrência destas situações e minimizar os
seus efeitos, a Entidade Executante da obra deverá:
- Estabelecer um procedimento de atuação para estas situações de emergência
ambiental.
- O armazenamento destes materiais, no estaleiro, deverá ser efetuado consoante a
sua natureza; os produtos líquidos deverão estar munidos de uma bacia de retenção.
- Na zona de armazenamento e no local de utilização/manuseamento, deverão existir
meios adequados para neutralizar e controlar eventuais derrames.
- Os materiais absorventes contaminados deverão ser tratados como um resíduo
perigoso.
Incêndio
O normal desenvolvimento de uma obra envolve o manuseamento e aplicação de
materiais e substâncias com caraterísticas combustíveis e inflamáveis.
Em diversas situações, a diminuta formação e/ou experiência, o desconhecimento do
modo de utilização e aplicação dos materiais e o descuido, por parte do trabalhadores
conduz ao surgimento de focos de incêndio, que se não forem imediatamente extintos
constituem situações de risco ambiental.
O impacte destas situações é gravoso sobretudo ao nível da qualidade do ar, solo e
eventualmente ao nível da qualidade da água subterrânea (decorrente das
escorrências de águas utilizadas no combate ao incêndio). De referir, ainda, que
destas situações poderão resultar resíduos perigosos.
Tendo em vista reduzir a probabilidade de ocorrência de incêndios e minimizar os seus
efeitos, a Entidade Executante deverá:
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- Estabelecer um procedimento de atuação para estas situações.
- Promover ações de sensibilização, dirigidas aos trabalhadores, sobre métodos de
trabalho e manuseamento de materiais e substâncias perigosas.
- O armazenamento de materiais e substâncias, no estaleiro deverá ser efetuado
consoante a sua natureza.
- Na zona de armazenamento e no local de utilização/manuseamento, deverão existir
meios adequados para eliminar pequenos focos de incêndio.

•

Fase de Exploração

Na fase de exploração do projeto Biomassa Mangualde, as situações de risco
identificadas neste estudo, e outras que se venham a identificar, deverão ser alvo de
uma análise mais detalhada, devendo a SIAF promover a elaboração de um estudo de
identificação de perigos e avaliação de riscos, quer ao nível da segurança no trabalho,
quer ao nível ambiental. Deste estudo deverão resultar um conjunto de medidas e
meios necessários para a prevenção e controlo dos riscos identificados.
Ainda neste âmbito, deverão ser implementadas as medidas decorrentes do projeto de
segurança contra incêndios, elaborado (na fase de projeto) para as instalações da
central de biomassa e aprovado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC),
de acordo com o Regulamento de Segurança Contra Incêndios, estabelecido pelo D.L.
nº 220/2008, de 12 de novembro e pela Portaria nº 1532/2008, de 29 de dezembro.
A SIAF deverá, também, contratar um seguro de responsabilidade ambiental, de
acordo com o D.L. 147/2008, de 29 de Julho, tendo em vista a reparação de eventuais
danos ambientais, que possam ocorrer, causados em resultado do exercício da
atividade desenvolvida na central de biomassa.
É, ainda, de acrescentar que a empresa não estará abrangida pelo D.L. nº 150/2015,
de 5 de agosto, relativo à prevenção e controlo dos perigos associados a acidentes
graves que envolvem substancias perigosas.
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9. MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
A instalação de qualquer empreendimento/projeto gera incidências negativas,
permanentes e por vezes irreversíveis, para as quais não existem medidas eficazes,
disponíveis e tecnologicamente viáveis para as evitar. No entanto, existem medidas
capazes de minimizar e/ou compensar muitas das incidências negativas dos
empreendimentos, sendo dever das Entidades envolvidas no processo de
licenciamento não apenas prescrevê-las, mas também fiscalizar a sua adoção.
No caso específico deste projeto, a adoção das medidas minimizadoras, que a seguir
se enumeram, será condição imperativa para salvaguardar as condições de qualidade
de vida e ambiente, dado que a implementação destas medidas atenuarão e, em
alguns casos, compensarão os impactes negativos resultantes da ação.
Serão propostas, também, medidas potenciadoras dos impactes positivos, sempre que
se considere tecnicamente adequado ou mesmo indispensável fazê-lo.
No âmbito do presente capítulo serão, apresentadas medidas específicas para cada
um dos fatores ambientais. No entanto, há que respeitar um conjunto de outras
medidas de carácter geral que se referem em seguida:
•

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os
trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras relativamente
às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às medidas de
minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no
decurso dos trabalhos.

•

Elaborar o Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da
execução de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização
das medidas de minimização a implementar na fase de execução das obras, e
respetiva calendarização.

•

O estaleiro e parques de materiais devem ser vedados, de forma a evitar os
impactes resultantes do seu normal funcionamento.

•

Nos estaleiros devem ser garantidas condições de impermeabilização, como
forma de evitar as situações de infiltração nos solos e aquíferos de substâncias
indesejáveis, resultantes, por exemplo, de derrames acidentais. Neste caso
recomenda-se que em todas as operações com risco de derrame de poluentes
nos estaleiros, sejam adotados os cuidados e precauções necessárias.

•

Deverá ser devidamente definida uma rede e acessos de caminhos a utilizar
durante a obra de forma a minorar os impactes decorrentes das
movimentações das máquinas, nomeadamente no que à compactação dos
solos diz respeito;

•

Recomenda-se a manutenção dos acessos aos estaleiros em condições de
limpeza e em bom estado de conservação, procurando proceder à limpeza e
lavagens regulares dos pneus de máquinas e de veículos afetos à obra.

•

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

Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra.
Caso seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao
melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas de modo
a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas que
posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso.

•

Minimização de mobilizações de terras utilizando sempre que possível os
materiais provenientes das escavações como material de aterro, de modo a
minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de
intervenção).

•

Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua
proteção com coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma
altura que garanta a sua estabilidade.

•

Na fase de exploração, promover o controlo/monitorização do consumo de
recursos (água, eletricidade, combustível, produtos químicos, etc.), de forma a
criar-se um histórico de consumos e permitir estabelecer metas de redução
para esses consumos.

9.1. Geologia, geomorfologia e recursos minerais
Tendo em conta as características do projeto em estudo, no âmbito do fator ambiental
Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais não foram identificados impactes.
Assim, não são indicadas quaisquer medidas de mitigação para este fator ambiental.
9.2. Recursos Hídricos Subterrâneos
Os impactes identificados para este fator ambiental, apesar de pouco prováveis e
pouco significativos, são passíveis de adoção de medidas de mitigação, capazes de
minimizar os efeitos dos mesmos. Propõe-se as seguintes:
Fase de Construção
• Os veículos e equipamentos afetos à obra, deverão funcionar em boas
condições de carburação e as necessárias revisões e inspeções periódicas
deverão ser efetuadas de forma atempada, no sentido de diminuir o risco de
ocorrência de situações acidentais.

• Impermeabilização das zonas de armazenamento de produtos químicos e/ou
óleos e combustíveis.
Fase de Exploração
• Deverá ser garantida a manutenção adequada dos veículos, máquinas e
equipamentos, de forma a garantir o seu bom funcionamento e evitar a
ocorrência de derrames;
•

Proceder à impermeabilização das zonas de armazenamento de resíduos
provenientes do processo e nas zonas de armazenamento de eventuais
produtos químicos.
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9.3. Recursos Hídricos superficiais
Fase de Construção
• Os efluentes líquidos gerados no estaleiro deverão ser conduzidos à rede de
drenagem de águas residuais da SONAE INDÚSTRIA.
•

Deverá ser interdita a lavagem de máquinas e equipamentos, com exceção dos
rodados, que deverão ser lavados em local próprio (vala de lavagem
impermeabilizada).

•

Instalação de equipamento de separação de sólidos suspensos e
hidrocarbonetos, para tratamento das águas de lavagem dos rodados, no caso
de se verificar necessário.

•

Os veículos da obra deverão circular em boas condições de carburação e
devem ser submetidos, atempadamente, a revisões e inspeções periódicas.

•

Sempre que houver necessidade de depósito de materiais e terras, deverão ser
selecionados locais afastados de linhas de água, de forma a não haver
arrastamento destes.

•

Dotar o estaleiro de WC’s móveis, permitindo a coleta desses efluentes e sua
condução para a rede de drenagem de águas residuais.

Fase de Exploração
• Dotar os locais onde há armazenamento, manuseamento e trasfega de produtos
químicos de meios de contenção de derrames de forma a evitar escorrências para
a rede de drenagem de águas pluviais.
•

Garantir a impermeabilização das zonas de armazenamento de produtos químicos
e resíduos.

•

Controlar o consumo de água (potável e industrial) na central de biomassa de
forma a facilitar a identificação atempada de eventuais fugas.

•

Assegurar o encaminhamento e tratamento adequado dos efluentes gerados.
9.4. Clima

Não foram identificados impactes no que respeita ao descritor/ fator ambiental Clima,
pelo que não se propõem quaisquer medidas de minimização.
9.5. Qualidade do Ar
Fase de Construção
• Seleção do local para estaleiro, dentro da área da SONAE INDÚSTRIA, o mais
afastados possíveis das zonas habitadas. Devem ser privilegiados locais de
declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações
de terras e aberturas de acessos e assim manter o controlo e minimização das
emissões associadas a este tipo de infraestrutura.
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•

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder
ao transporte de equipamentos e materiais de e para o estaleiro, minimizando a
passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis.

•

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

•

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

•

Humedecimento periódico das vias de circulação dentro do estaleiro e lavagem
das vias públicas que dão acesso à SONAE INDÚSTRIA (nas imediações da
fábrica) e das vias existentes no interior da fábrica, que serão utilizadas pelos
veículos afetos à obra.

•

Antes de saírem para as vias públicas, as rodas dos veículos devem ser
devidamente lavados de modo a evitar o arrastamento de terras e lamas para o
exterior da zona de obras.

Fase de Exploração
Para minimizar os impactes na qualidade do ar afetos à fase de exploração da nova
central de biomassa, nas condições de exploração previstas, recomenda-se que sejam
cumpridos os VLE (valores limite de emissão) estipulados na legislação nacional. Caso
isso não se verifique devem ser adotadas medidas de redução de emissões, que
podem passar pela instalação de equipamentos de tratamento de gases, a selecionar
de acordo com as Melhores Tecnologias Disponíveis.
Recomenda-se igualmente uma correta manutenção dos equipamentos da instalação,
para estes operarem nas condições normais, evitando assim o aumento de emissões
de poluentes atmosféricos.
9.6. Ambiente Sonoro
Fase de Construção
• As operações de construção deverão ser planeadas de forma a evitar que as
operações de movimentação de terras, de escavação e de betonagem sejam
efetuadas em simultâneo.
Fase de Exploração
• O nível de potência sonora emitido pela turbina a instalar deverá ser cerca de
80 dB(A). Deverão ser adotadas medidas para o isolamento sonoro do edifício,
de modo a mitigar o impacte causado pelo ruído de funcionamento da turbina.
Além disso, caso se venha a verificar necessário deverão ser estudadas
medidas para controlar o ruído na fonte.
• O nível de potência sonora dos restantes equipamentos a instalar deverá
cumprir a regulamentação em vigor, nesta matéria.
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9.7. Sistemas Ecológicos
Fase de Construção
• Proteger eventuais depósitos de terras, de forma a evitar o arraste de
partículas pelo vento e reduzir os seus efeitos na fauna e flora da zona
envolvente.
•

Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo nos períodos
secos e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos
diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e
ressuspensão de poeiras, que depositadas nas plantas da envolvente
contribuem para a redução da taxa fotossintética.

•

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

•

A circulação de máquinas deve-se confinar ao local de implantação direta da
central de biomassa, reduzindo-se assim a probabilidade de ocorrência de
atropelamentos de pequenos vertebrados, minimizando os impactes
associados aos sistemas ecológicos na área de intervenção.

•

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

Fase de Exploração
• Assegurar a manutenção de eventuais espaços verdes, evitando o crescimento
de espécies infestantes através da utilização controlada de pesticidas e
herbicidas. A utilização de fertilizantes deve ser feita de forma controlada.
9.8. Ordenamento do Território e Ocupação do Solo
Tanto na fase de construção como na fase de exploração não serão propostas
medidas de mitigação. As operações que caraterizam estas duas fases em nada
entrarão em conflito sobre as restrições impostas pelos instrumentos de gestão do
território, classes de espaços definidas e sobre as alterações do uso do solo.
9.9. Património Cultural
Tendo em conta as características do projeto em estudo, no âmbito deste fator
ambiental não foram identificados impactes. Desta forma, não se propõe quaisquer
medidas de mitigação.
9.10.

Socioeconomia

Fase de Construção
• Planeamento e realização dos trabalhos de forma a reduzir ao mínimo
indispensável a sua duração, evitando horas de maior fluxo de tráfego (início
da manhã e final da tarde).
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•

De forma a maximizar os impactes positivos do projeto deve-se promover a
utilização de mão-de-obra local ou concelhia, e sempre que possível empresas
locais para fornecimento de materiais necessários à construção. Esta medida
aplica-se à entidade empregadora, com carácter de recomendação, visando
não só a criação de emprego a nível local como, também, evitar problemas de
realojamento e inserção social.

•

A circulação de veículos pesados afetos à obra deverá ser limitada às vias
necessárias para o acesso à mesma. O empreiteiro da obra será o responsável
pela aplicação da medida, devendo a fiscalização da obra, garantir o seu
cumprimento.

•

Estabelecer medidas de minimização para a circulação dos veículos afetos à
obra, de forma a evitar a degradação das condições de circulação e segurança
das vias rodoviárias, nomeadamente utilização de cobertura das cargas e
lavagem de rodados.

•

Sensibilizar os condutores das máquinas para as limitações de velocidade que
devem respeitar nos diversos itinerários utilizados dentro e fora da área de
intervenção.

•

No final da obra, as vias utilizadas para acesso à mesma, caso tenha ocorrido
a degradação do respetivo pavimento, deverão ser repostas em condições
idênticas às iniciais. Esta medida deverá constar no Caderno de Encargos da
respetiva empreitada de construção, para que seja cumprida pelo empreiteiro e
fiscalizada pelo Dono de Obra.

Fase de Exploração
• Promover a contratação de pessoas que habitem na povoações vizinhas ou no
concelho.
9.11.

Paisagem e Topografia

Fase de Construção
Nesta fase de construção os impactes visuais e paisagísticos são de uma forma geral
muitos e significativos, sendo de sumo interesse a sua minimização ou compensação.
No entanto, tratando-se de uma área de intervenção de reduzidas dimensões já
inserida numa unidade industrial, apenas se realçam algumas medidas de mitigação.
No que se refere às medidas e minimização e/ou compensação associadas
diretamente ao fator Paisagem e Topografia, salienta-se:
•

A área de intervenção deverá ser convenientemente vedada, durante o curso
da obra de forma a garantir o enquadramento paisagístico adequado que
garanta a atenuação das afetações visuais associadas à presença das obras e
respetiva integração na área envolvente.

•

Instalação do estaleiro nas zonas mais planas e sempre dentro da área de
intervenção, não devendo ser utilizadas áreas não artificializadas para o efeito.
A sua localização deverá ser o mais próxima possível dos acessos principais,
minimizando movimentações de terras e aberturas de acessos.
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•

Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a
legislação aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal
funcionamento.

Fase de Exploração
Nesta fase e ao que a este fator diz diretamente respeito, a minimização de impactes
está dependente da manutenção da boa imagem/ função do espaço previsto.
No entanto, e uma vez que este mesmo espaço já se encontra inserido numa Unidade
Industrial, não serão esperados impactes significativos na imagem/ função do espaço
ao longo da sua exploração, pelo que não se propõe quaisquer medidas a
implementar.
9.12.

Resíduos

De forma a minimizar os impactes associados às fases de construção e exploração,
deverá ser implementado um conjunto de procedimentos e metodologias, com vista a
garantir o cumprimento da legislação em vigor neste domínio e a proteção do meio
natural. Destacam-se, entre outras, as seguintes medidas:
•

Manter a recolha seletiva de todos os resíduos produzidos, codificando-os de
acordo com o código LER estabelecido pela Decisão 2014/955/EU, de 18 de
dezembro de 2014.

•

Assegurar o bom estado das zonas de armazenamento de resíduos gerados,
mantendo as condições específicas para o efeito, incluindo cobertura,
impermeabilização e, nos casos dos resíduos passiveis de derrame, sistema
de contenção de derrames.

•

Entregar os resíduos gerados a operadores licenciados para a sua gestão,
privilegiando, sempre que técnica e economicamente viável, a sua valorização
face a sua eliminação.

•

Controlar as condições de segurança de transporte dos resíduos enviados para
o exterior, nomeadamente através da seleção de transportadores autorizados e
da utilização da respetiva Guia de Acompanhamento de Resíduos.

•

Reforçar a sensibilização dos seus trabalhadores para a adoção de boas
práticas no trabalho.

•

Assegurar o bom funcionamento do plano de prevenção e gestão de
emergências.

•

Desenvolver as ações necessárias ao acompanhamento dos desenvolvimentos
tecnológicos na sua área de atividade, privilegiando sempre a implementação
de tecnologias mais limpas, bem como a seleção de matérias-primas e
auxiliares menos perigosas, desde que técnica e economicamente viável.
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9.13.

Análise da eficácia das medidas previstas

Admite-se que as medidas de mitigação propostas para os impactes identificados,
possam ser consideradas suficientes no sentido de diminuir a magnitude e a
significância dos impactes enumerados. No entanto, caso se venham a revelar
insuficientes, deverão ser implementadas medidas adicionais.
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10. PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO
O Plano de Monitorização previsto permitirá, por um lado, verificar o cumprimento dos
requisitos legais associados aos fatores ambientais avaliados e, por outro lado, a
validação dos impactes ambientais previstos e das medidas de mitigação propostas.
Neste plano são contemplados os fatores ambientais Recursos Hídricos Subterrâneos,
Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro. Julga-se não ser necessário apresentação e
aplicação de um plano de monitorização para os restantes fatores ambientais.
10.1.

Recursos Hídricos Subterrâneos

Para o fator ambiental Recursos Hídricos Subterrâneos (RHSB), será uma boa medida
a garantia de que os impactes, que possam afetar este fator ambiental durante a fase
de construção e de exploração da central de biomassa, sejam efetivamente bem
controlados, pelo que se apresenta um programa de monitorização que permitirá
avaliar a eficácia das medidas de mitigação propostas. Deste modo, relativamente a
este fator ambiental sugere-se a adoção de um plano de monitorização que contemple
as seguintes medidas:
i) Pontos de amostragem
Os pontos de amostragem devem corresponder a poços que se localizem a montante
e a jusante da área, no sentido dos locais de saída das águas de escorrência que
drenam a área, considerando as principais direções do fluxo subterrâneo. Devem ser
escolhidos pontos de água, constantes do inventário hidrogeológico, que
correspondam a estes requisitos. Estes pontos devem, ainda, ser escolhidos de
acordo com a sua localização, quer no interior da área do empreendimento quer na
sua envolvente imediata, de modo a ficarem distribuídos de forma equitativa. Assim,
sugere-se que para o acompanhamento do estado do aquífero deverão ser
monitorizados os pontos com a numeração PA-1, PA-8 e PA-16.
A localização dos pontos selecionados para integrarem o Plano de Monitorização
encontra-se no anexo III ( Desenho 8 – Carta da Rede de Monitorização).
ii) Frequência da Amostragem e Parâmetros a Monitorizar
Na fase de construção, propõe-se a realização de campanhas trimestrais, a realizar
aproximadamente em meados dos meses de setembro, dezembro, março e junho,
cobrindo desta forma, os momentos mais significativos do ano hidrológico.
Na fase de exploração, propõe-se a realização de campanhas semestrais nos 3
primeiros anos de implementação deste plano, a realizar durante os meses de março e
setembro. Ao fim dos referidos 3 anos de monitorização, 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).
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.
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Caso ocorra algum acidente, ou incidente, que possa pôr em causa a qualidade das
águas subterrâneas, deve ser desenvolvido um programa de monitorização que
permita acompanhar a evolução, sobretudo da qualidade, dos recursos hídricos
subterrâneos na área.
Os parâmetros a monitorizar serão:
-

Os concordantes com o controlo de rotina 2, definidos no Anexo II do DecretoLei nº 306/2007, de 27 de Agosto;
O nível freático;
A temperatura da água;
Os sólidos dissolvidos totais.

iii) Critérios de avaliação
Os critérios de avaliação serão os constantes no Anexo II do Decreto-Lei nº 306/2007,
de 27 de Agosto, salvo ocorrendo publicação mais recente de decretos reguladores
que substituam os anteriores.
iv) Métodos de Análise
Os métodos de análise a empregar na avaliação dos parâmetros a monitorizar,
referidos em ii), são os constantes no Anexo IV do Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de
Agosto.
10.2.

Qualidade do Ar

Uma vez que a nova central de biomassa irá substituir a central de biomassa
existente, considera-se que a nova caldeira deverá seguir o plano de monitorização
estipulado para a central existente atualmente e que consta da Licença Ambiental
atribuída à SONAE INDÚTRIA.
10.3.

Ambiente Sonoro

Fase de Construção
Antes de iniciar as operações para de construção da central de biomassa, deverá ser
efetuada uma reunião com a equipa responsável pela execução do projeto, de forma a
identificar todas as atividades, potencialmente, ruidosas. Deverão ser efetuadas
medições do nível sonoro equivalente (LAeq), durante os períodos de referência
(diurno, entardecer e noturno), para o cálculo do indicador Lden, de modo a avaliar a
evolução do nível sonoro durante esta fase. Caso se verifiquem situações
inconformidade com os parâmetros legais, deverão ser tomadas medidas para a
redução do nível sonoro, sobretudo, durante os períodos críticos previstos.
Caso seja necessário a ocorrência de trabalhos de construção, aos sábados,
domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20:00 e as 8:00, deverá ser requerida
uma Licença Especial de Ruído (LER) ao respetivo município, de acordo com o artigo
15º, do capítulo II, do Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de janeiro.
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A metodologia adotada para a medição do ruído deve ter base normativa,
nomeadamente, a norma NP ISO 1996:2011. A medição do ruído deve seguir as
recomendações presentes no ponto 1, do Anexo I, do Decreto-Lei nº 146/2006, de 31
de julho. Para avaliação da conformidade, deve-se seguir as recomendações
presentes no ponto 4, do artigo 11º, do capítulo III do RGR. Além disso, deve-se ter
em conta as recomendações técnicas emitidas por entidades de referência, como a
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o Instituto Português de Acreditação (IPAC).
Fase de Exploração
Cerca de 12 meses após início da atividade da central de biomassa, deverá
desenvolver-se um diagnóstico ambiental do descritor ambiente sonoro, com o objetivo
de validar as opções ambientais deste estudo, bem como as que estarão na base do
processo de licenciamento. Este diagnóstico deverá ser objeto de ações de
acompanhamento quinquenais.
A monitorização do ambiente sonoro deverá ser efetuada, preferencialmente,
recorrendo a medições acústicas e consoante a malha de pontos definida. Os valores
obtidos ao longo das medições deverão ser comparados com os níveis sonoros
presentes nos mapas de ruído, elaborados para a situação futura, de forma a avaliar
se o ambiente sonoro evolui como previsto.
A caracterização do ambiente sonoro deverá ser definida tendo em conta os recetores
sensíveis situados na proximidade da central de biomassa. Deverá ser avaliado o nível
sonoro equivalente (LAeq), durante os períodos de referência definidos na alínea p, do
artigo 3º, do capítulo I, do RGR, nomeadamente, o período diurno (07:00 às 20:00), o
período do entardecer (20:00 às 23:00) e o período noturno (23:00 às 07:00). O nível
sonoro equivalente, em dB(A), obtido para os indicadores Ln e Lden, deverá ser
comparado com os valores limite de exposição, de acordo com o artigo 11º, do
capítulo III, do RGR. Além disso, deverá ser avaliado o critério de incomodidade de
acordo com os parâmetros, descrito na alínea b, do ponto 1, do artigo 13º, do capítulo
III do RGR. As medições deverão ser efetuadas, não só, durante o período de
atividade da unidade industrial, como também, fora do seu período de atividade.
No caso de se registarem reclamações, deverão ser efetuadas medições nos
respetivos locais, sendo que estes locais deverão ser considerados em planos de
monitorização posteriores. Caso necessário, podem ocorrer medições noutros pontos
considerados relevantes para a avaliação da reclamação efetuada. Os pontos de
medição deverão ser devidamente identificados.
Nos relatórios emitidos, após realizar as operações de monitorização, deverá estar
descriminado o período de laboração/funcionamento das fontes sonoras em avaliação,
assim como, os acontecimentos acústicos anómalos que, potencialmente, afetam o
nível sonoro medido. Os relatórios devem ser entregues até 2 meses após a
realização das campanhas de monitorização.
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A metodologia adotada para a medição do ruído deve ter base normativa,
nomeadamente, a norma NP ISO 1996:2011. A medição do ruído deve seguir as
recomendações presentes no ponto 1, do Anexo I, do Decreto-Lei nº 146/2006, de 31
de julho. Para avaliação da conformidade, deve-se seguir as recomendações
presentes no ponto 4, do artigo 11º, do capítulo III do RGR. Além disso, deve-se ter
em conta as recomendações técnicas emitidas por entidades de referência, como a
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o Instituto Português de Acreditação (IPAC).
Salienta-se ainda que, para um empreendimento desta natureza, se pressupõe estar
controlada a emissão de ruído para o exterior por tratamento da envolvente construtiva
ao nível do isolamento sonoro a ruídos de condução aérea (para ruído gerado pela
atividade interior) e ao nível de elementos de sombreamento (barreiras para o ruído
gerado no exterior), pelo que se torna incontornável a elaboração de um projeto de
condicionamento acústico para a central de biomassa.

200/ 206

Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

11. LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO
O desenvolvimento deste EIA teve por base a solução formulada e constante do
Estudo Prévio do Projeto Biomassa Mangualde. Pelo facto de o projeto não estar
desenvolvido e detalhado, ao nível de projeto de execução, a avaliação dos impactes
identificados, em algumas situações, foi efetuada com base em aspetos/ informação
de cariz qualitativo e não quantitativo. Esta situação será, posteriormente, em sede de
RECAPE (relatório de conformidade ambiental do projeto de execução), sanada.
Relativamente a alguns dos descritores ambientais analisados, refere-se que:
• Recursos Hídricos Superficiais
Atendendo a que na área de intervenção/ de projeto, não existe qualquer curso de
água que possa ser afetado diretamente pela execução do empreendimento, e que a
linha de água existente na envolvente, é de ordem inferior, inclusive não possui caudal
permanente, julga-se que a informação disponível é suficiente para a análise e
avaliação deste fator.
• Qualidade do Ar
No estudo de qualidade do ar foram detetadas as seguintes lacunas de informação:
1. Não foram contempladas as fontes da SONAE INDÚSTRIA associadas aos
filtros de mangas (FF15-FF29), por falta de acesso relativo às características
dos equipamentos.
2. Foram apenas contempladas as emissões provenientes das fontes fixas da
SONAE INDÚSTRIA, não sendo possível aceder a dados relativos às restantes
fontes emissoras, existentes no domínio em estudo. A contribuição destas
fontes emissoras foi contemplada através do valor de fundo determinado com
base nas medições efetuadas na estação urbana de fundo de Fornelo do
Monte.
3. Informação mais recente relativamente aos dados de tráfego para a via EN234,
EN16 e EN232 dado terem sido utilizadas informações relativas a 2008,
disponíveis no Mapa de Ruído do Município de Mangualde.
4. Dados de tráfego das vias locais e na proximidade do município de Mangualde.
• Ambiente Sonoro
Em relação ao fator Ambiente Sonoro, a informação de suporte pode-se dividir em 3
grupos essenciais:
o Caraterização da situação atual;
o Caraterização da situação de referência;
o Caraterização da situação futura;
A grande variedade de fontes na envolvente dificulta o seu processo de caraterização
e a sua proximidade leva a que o nível sonoro medido seja resultado da atividade de
várias fontes. O nível de potência sonora foi definido de acordo com um estudo,
fornecido pelo cliente, onde são caraterizadas as principais fontes sonoras da unidade
industrial SONAE INDÚSTRIA. Apesar do estudo ter sido realizado em 2007/2008
permite a caraterização das fontes existentes atualmente na unidade industrial.
Os modelos elaborados permitem caraterizar a situação atual e efetuar previsões para
a evolução da situação com uma precisão satisfatória.
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Para a situação atual, verificou-se que não seria necessário realizar medições
acústicas, uma vez que os dados relativos a medições efetuadas em agosto (ruído
residual) e Dezembro (ruído ambiente) de 2015 são representativos e permitem
caraterizar a situação atual. No entanto, foram efetuadas medições para aferir os
valores obtidos em 2015.
Para a caraterização da situação de referência assumiu-se um ligeiro aumento do
tráfego, uma vez que não foi possível aceder a informações detalhadas sobre projetos
a implementar na envolvente.
As fontes utilizadas para a situação futura foram caraterizadas consoante as suas
especificações técnicas e com base nos critérios, relativos ao ambiente sonoro,
definidos para o funcionamento da central de biomassa.
• Sistemas Ecológicos
No que se refere aos Sistemas Ecológicos é de notar que a listagem das espécies
poderá estar incompleta devido ao facto do trabalho de campo apenas ter decorrido no
mês de setembro e não abarcar um ciclo anual completo, impossibilitando a
identificação de espécies que se encontrem no seu estado vegetativo. No entanto,
dada a artificialização da área de estudo e consequente ausência de espécies com
interesse conservacionista, os elementos obtidos durante o trabalho de campo e a
bibliografia utilizada foram suficientes.
• Património Cultural
No âmbito deste fator ambiental foi realizada uma visita à Área de Estudo para
observação do espaço a ser intervencionado.
Todo este espaço a intervencionar encontra-se bastante alterado/ artificializado, tendo
em conta que se trata de uma unidade industrial em funcionamento, sendo o seu
pavimento em betão. A prospeção resultou numa visibilidade nula, não tendo sido
possível a observação integral do solo.
Nos restantes fatores ambientais avaliados não foram identificadas lacunas técnicas e
de conhecimento relevantes.
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12. CONCLUSÃO

O presente Estudo de Impacte Ambiental tem por objeto o Projeto Biomassa
Mangualde, que consiste numa central termoelétrica a de biomassa florestal, a
implantar na área industrial da SONAE INDÚSTRIA. Esta central fornecerá a energia
térmica (vapor de água e gases de combustão) necessária ao processo fabril dessa
unidade industrial e produzirá energia elétrica, que será injetada no SEP.
Relativamente à capacidade instalada, em termos elétricos, a central de biomassa a
instalar terá 13 MW, sendo que a capacidade instalada total será de 70 MW PCI
(Potência de Combustão Instalada).
A concretização deste projeto permitirá substituir a central de biomassa existente por
uma nova, que contemplará equipamentos mais recentes e tecnologias mais
avançadas, o que permitirá ter um processo de produção de energia mais eficiente, e
por isso com um menor consumo de recursos e minimização de impactes decorrentes
desta atividade.
Tendo em consideração que o presente EIA foi elaborado em fase de estudo prévio,
em que o grau de detalhe da solução preconizada para a central de biomassa é
reduzido, a identificação e avaliação de impactes agora efetuada, deverá ser aferida
em sede de projeto de execução, em que a informação relativa ao projeto será mais
detalhada e precisa.
Pelo facto da central de biomassa se localizar no interior da instalação fabril SONAE
INDÚSTRIA, haverá uma partilha de infraestruturas, como é o caso da rede de
drenagem de águas residuais e ETAR da fábrica. Por outro lado, as emissões gasosas
(gases de combustão) resultantes da atividade da central de biomassa, serão
libertadas para a atmosfera, através das fontes fixas da SONAE INDÚSTRIA.
Desta forma, parte das emissões resultantes do produção de energia, nomeadamente
gasosas e líquidas, serão libertadas para o meio ambiente (atmosfera e linha de água,
respetivamente) pela SONAE INDÚSTRIA, pelo que o seu controlo e garantia do
cumprimento da legislação em vigor, cabe a esta empresa e não à SIAF. No entanto, o
impacte associado a estas emissões tem como origem a central de biomassa, razão
pela qual a SIAF implementará as medidas de minimização previstas neste
documento, bem como outras que venham a ser exigidas em sede de licença
ambiental do projeto Biomassa Mangualde.
Face às características da intervenção, no âmbito do presente estudo (EIA),
identificou-se uma diversidade de impactes, a maioria dos quais de sinal negativo e
todos classificados como pouco significativos. Este facto seria expectável, pois trata-se
uma nova instalação que visa substituir a existente, garantindo a mesma quantidade
de energia térmica à SONAE INDÚSTRIA e a produção de energia elétrica, à
semelhança do que acontece atualmente.
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É, ainda, previsível a ocorrência de impactes positivos, ao nível da Socioconomia, pelo
facto de a este tipo de projetos estar normalmente associada a criação de emprego.
Em síntese, com a implementação das medidas de mitigação e programa de
monitorização propostos não se identificam impactes ambientais que possam
inviabilizar o projeto Biomassa Mangualde da SIAF Sociedade Iniciativa e
Aproveitamentos Florestais - Energia, S.A..

Braga, Allvision, novembro de 2016
O Coordenador da Equipa do EIA

(Carla Antunes – Engª. Biológica)
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Localização da área em estudo

DESENHO 1
CARTA TOPOGRÁFICA

Localização da área em estudo na Carta Topográfica à escala original de 1/25 000, extrato da Folha nº 189 - Mangualde.

mod_congeo_txt_01

CONGEO, Consultores de Geologia, Lda.  Rua Dr. Ribeiro Magalhães, 89 2ºEsq-Tras, Santa Marinha
4400 - 285 VILA NOVA DE GAIA  351 222 434 999  congeo.consultores@congeo.pt

CONGEO
l✁
u
sn
to
r s✂✁ ✄✁✄
lo☎✆✝ ✂
l✆

1606010
Fator Ambiental - Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais
Projeto "Biomassa Mangualde"
Espinho, Mangualde
ALLVISION - Consulting and Training

✞✟✠✟✡☛☞:

2- Orla Ocidental 3- Orla Algarvia 4- Zona Centro Ibérica (1 Trás-os-Montes, 2 Douro-Beiras, 3
Bordo Sudoeste) 5 Zona de Ossa Morena (4 Faixa blastomilonítica Espinho Tomar Campo Maior,
5 Alter do Chão Elvas, 6 Estremoz Barrancos, 7 Montemor Ficalho, 8 Maciço de Beja) 6Zona Sul Portuguesa (9
Antiforma do Pulo do Lobo, 10
Faixa Piritosa, 11 sector Sudoeste) 7Terrenos Alóctones (12 Parautoctone, 13 Morais Bragança, 14 Vila Nune Valença, 15 Beja
Acebuches)

DESENHO 2
CARTA TECTONO-ESTRATIGRÁFICA

Localização da área em estudo no esquema tectono-estrutural da Carta Geológica de
Portugal à escala original de 1/500 000 (extraída de Oliveira et alia, 1992).
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ção da área em estudo na Carta das Zonas Sísmicas propostas pelo
Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes
(Decreto-Lei nº 235/83 de 31 de Maio de 1983).
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➀➁➂➃➄➅➆➃ção da área em estudo na Carta das Intensidades Sísmicas Máximas
observadas em Portugal Continental no período entre 1901 e 1971 (Escala de Mercalli
Modificada).
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ção da área em estudo na Carta das Isolinhas de Velocidade Máxima para um
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ção da área em estudo na Carta das Isolinhas de Deslocamento Máximo para
um período de retorno de 1000 anos (unidades em cm).
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dos pontos de água inventariados e os que se encontram na cartografia utilizada.
Carta Topográfica Militar à escala original 1/25 000, extrato da Folha nº 189 - Mangualde.
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ção da área em estudo no Mapa das Massas de Água Subterrânea à escala original 1/600 000, retirada do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis
Integrados na Região Hidrográfica 4.
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dos pontos de água propostos para integrar a rede de monitorização.
Carta Topográfica Militar na escala original 1/25 000, extrato da Folha nº 189 - Mangualde.
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ANEXO IV - ELEMENTOS REFERENTES AO FATOR AMBIENTAL RECURSOS HÍDRICOS
SUPERFICIAIS

Processo n.º: 450.10.04.01.016871.2014.RH4
Utilização n.º: L003661.2015.RH4
Início: 2015/03/01
Validade: 2020/03/31

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação
País*

Portugal

Número de Identificação fiscal*

500058580

Nome/Denominação Social*

Sonae Indústria PCDM OH

Morada*

Lugar de Água Levada - Apartado 168

Código Postal

3534-956

Concelho*

Mangualde

Telefones

232619100

Fax

232619191

Caracterização do(s) tratamento(s)
Designação

ETARI

Nível de tratamento implementado

Mais avançado que o secundário

Tipo de tratamento

físico-químico de coagulação/floculação, tratamento biológico por lamas ativadas,
microfiltração e osmose inversa

Nut III – Concelho – Freguesia

Dão-Lafões / Mangualde / Mangualde

Longitude

-7.796213

Latitude

40.584507

Ano de arranque

2012

Caracterização da rejeição
Origem das águas residuais
Industriais

Processo de produção

Características do Afluente Bruto
Volume máximo mensal

15625.0 (m3)

CBO5

(mg/L O2)

CQO

(mg/L O2)

N

(mg/L N)

P

(mg/L P)

Designação da rejeição

ETARI

Meio Recetor

Ribeira/ribeiro

Margem

Margem direita

Denominação do meio recetor

Ribeira de São Pedro

Sistema de Descarga

Coletor sem obra de proteção

Valorização ou reutilização

|X|

1/6 L003661.2015.RH4

Caudal Reutilizado

25000.0 m3/ano

Finalidades Efluente

Outra;

Nut III – Concelho – Freguesia

Dão-Lafões / Mangualde / Mangualde

Longitude

-7.79621

Latitude

40.58451

Região Hidrográfica

RH4 :: Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica

134 :: Mondego

Sub-Bacia Hidrográfica

04MON0600 :: Rio do Castelo

Condições Gerais
1ª A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando
autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da entidade
licenciadora.
2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente licença sejam aplicáveis.
3ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público
hídrico do Estado, se aplicável.
4ª A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
5ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido na cláusula 4ª, não
seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será aplicada tendo por base as características do efluente
bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR e incluídas no anexo à presente licença.
6ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.
7ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
8ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados.
9ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.
10ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.
11ª A entidade licenciadora reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a
definir em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.
12ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
13ª A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o
disposto no artigo 27º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
14ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª O titular obriga-se a solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo, caso se mantenham as
condições que determinaram a sua atribuição.
16ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.
17ª O titular fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido
nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença.
18ª Em caso de incumprimento da presente licença, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.
19ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
Entidades.
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Condições Específicas
1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser
comunicada à Entidade Licenciadora no prazo de cinco dias.
2ª Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes
de drenagem ou diretamente na ETAR geridas pelo titular desta licença, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da
presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o
cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade
Licenciadora.
3ª Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de
descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
4ª Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de
descarga supra mencionada.
5ª O titular obriga-se a assumir a responsabilidade pela eficiência do processo de tratamento e/ou procedimentos que adotar com
vista a minimizar os efeitos decorrentes da descarga de efluentes, atendendo às necessidades de preservação do ambiente e de
defesa da saúde pública.
6ª A descarga das águas residuais na linha de água não deve provocar alteração da sua qualidade que ponha em risco os seus usos
e tem de ser efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de
erosão no local, ficando a entidade gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a
correção da situação a ocorrer.
7ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
8ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.
9ª O titular obriga-se a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou
preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa.
10ª O titular obriga-se a efetuar, quando necessário, a limpeza dos órgãos de tratamento, devendo guardar os comprovativos da sua
realização, com indicação do destino final das lamas, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das entidades
competentes.
11ª O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
12ª O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação
deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de
acordo com o mencionado no Anexo.
13ª O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados
obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
14ª O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte
das entidades competentes, conforme o modelo apresentado em Anexo.
15ª As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e evolução da qualidade do meio
recetor ou outras restrições de utilização local que o justifiquem.
16ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Outras Condições
1ª No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou
prestada uma caução no valor de 10000€ a favor da entidade licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos
previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento
de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de
efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis no sítio da Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P. na internet em www.apambiente.pt – Instrumentos > Licenciamento das utilizações dos recursos
hídricos > Formulários).
2ª É dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação ambiental nos termos do disposto no
art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho.

Anexos
Localização e caracterização da obra
Condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento
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As condições de descarga do efluente final, de acordo com o disposto na legislação aplicável, a respeitar pelo titular da licença
são as seguintes.
Parâmetro

VLE

pH (Escala de Sörensen)

6-9

Legislação aplicável

Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2)

40

a)

Carência Química de Oxigénio (mg/L O2)

150

a)

Sólidos Suspensos Totais (mg/L)

60

a)

Óleos Minerais (mg/L)

15

a)

Azoto total (mg/L N)

15

a)

Fósforo total (mg/L P)

10

a)

Legislação
(a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto.
Avaliação de conformidade (descrição dos critérios de avaliação)
De acordo com o nº6 do artigo 69o do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.

Autocontrolo
Programa de autocontrolo a implementar
Observações
As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser
preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios
que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações
descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos
terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza.
Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao
mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
Periodicidade de reporte:
Os resultados do programa de autocontrolo, bem como as cópias dos boletins analíticos deverão ser reportados à Entidade Licenciadora
com uma periodicidade semestral.
Descrição do equipamento de controlo instalado:
-Local de
Parâmetro
amostragem

Metodo analítico

Frequência de
amostragem

Tipo de
amostragem

Saída

pH (Escala de Sörensen) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal

Pontual

Saída

Carência Bioquímica de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal

Composta (i)

Saída

Carência Química de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal

Composta (i)

Saída

Sólidos Suspensos Totais Metodologia aplicável em conformidade com o
(mg/L)
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal

Composta (i)

Saída

Óleos Minerais (mg/L)

Mensal

Composta (i)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
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Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.
Saída

Azoto total (mg/L N)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal

Composta (i)

Saída

Fósforo total (mg/L P)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal

Composta (i)

Amostragem composta - representativa da água residual descarregada, recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos
máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21
horas.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta

5/6 L003661.2015.RH4

Localização e caracterização da obra
Peças desenhadas com a localização da obra

6/6 L003661.2015.RH4

ANEXO V - ELEMENTOS REFERENTES AO FATOR AMBIENTAL QUALIDADE DO AR

Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese - Anexo V

DESCRIÇÃO DOS MODELOS UTILIZADOS
Modelo de dispersão – AERMOD
O AERMOD é um modelo de dispersão avançado que incorpora tratamentos atuais da
teoria da camada limite planetária, conhecimentos de turbulência, dispersão e
interações com a superfície. Este modelo foi formalmente proposto pela USEPA
(United States Environmental Protection Agency) em Abril de 2000 como substituto do
modelo ISCST3. A última versão do modelo (que será utilizada neste estudo) inclui os
algoritmos de downwash do penacho do modelo PRIME. Esta versão foi sujeita a
avaliações por parte da USEPA (Documentos n.º EPA-454/R-03-002 e n.º EPA-454/R03-003 de Junho de 2003), com resultados bastante positivos, sendo recomendada a
sua utilização como modelo autorizado. O AERMOD substitui desde Novembro de
2005 o anterior modelo “regulatório” Americano ISC3 – Industrial Sourcer Complex.
O AERMOD é um modelo de dispersão de estado estacionário. Na camada limite
estável, assume-se que a distribuição das concentrações é gaussiana, quer na vertical
quer na horizontal. Na camada de limite convectiva, assume-se que a distribuição
horizontal é gaussiana, mas a distribuição vertical é descrita com uma função de
probabilidade de densidade bi-gaussiana.
O AERMOD foi concebido para tratar fontes à superfície e elevadas, em topografia
simples e complexa. Tal como o modelo ISCST3, o AERMOD tem possibilidade de
tratamento de fontes múltiplas (pontuais, em área ou em volume), apresentando
relativamente a este último modelo as seguintes vantagens, entre outras:
Entra em linha de conta com a temperatura e vento acima da fonte emissora,
em condições estáveis, e com updrafts e downdrafts convectivos em condições
instáveis;
Relativamente aos dados de entrada meteorológicos, pode adaptar níveis
múltiplos de dados a várias altitudes da fonte emissora e do penacho, para
além de criar perfis verticais de vento, temperatura e turbulência;
Utiliza tratamentos gaussianos na dispersão vertical e horizontal do penacho
em condições estáveis e uma função não gaussiana de probabilidade de
densidade na dispersão vertical em condições instáveis;
Na formulação da altura da camada de mistura inclui uma componente
mecânica e, ao utilizar dados de entrada horários, fornece uma sequência mais
realista das alterações diurnas da camada de mistura;
O AERMOD fornece flexibilidade na seleção das características da superfície
do domínio em estudo;
Nos efeitos de downwash de estruturas próximas, o AERMOD beneficia da
tecnologia avançada fornecida pelos algoritmos do modelo PRIME.
O AERMOD é um sistema de modelos constituído por três módulos: (i) AERMOD (air
dispersion model), (ii) AERMET (meteorological data preprocessor) e (iii) AERMAP
(terrain preprocessor).
O AERMET é o sistema de pré processamento de dados meteorológicos do AERMOD,
cujo objetivo consiste na utilização de parâmetros meteorológicos, representativos do
domínio em estudo, para calcular parâmetros da camada limite utilizados para estimar
perfis verticais de vento, turbulência e temperatura. O AERMET baseia-se num modelo
de pré processamento já regulado pela USEPA, o MPRM (Meteorological Processor
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for Regulatory Models) e processa os dados meteorológicos de entrada no modelo em
três fases. Numa primeira fase o programa efetua várias verificações de qualidade dos
dados.
Numa segunda fase os dados disponíveis são agrupados em períodos de 24 horas e
armazenados num único ficheiro. Numa terceira fase o programa lê os dados
provenientes da segunda fase e estima os parâmetros necessários como dados de
entrada no AERMOD. Nesta fase são criados dois ficheiros para o AERMOD: 1) um
ficheiro para as estimativas horárias da camada limite; 2) um ficheiro de perfis verticais
de velocidade e direção do vento, temperatura e desvio padrão das componentes,
horizontal e vertical do vento.
O AERMAP é um pré processador da superfície concebido para simplificar e
estandardizar os dados de entrada no AERMOD. Os dados de entrada incluem dados
de elevação dos recetores. Os outputs incluem, para cada recetor, localização e
escalas de altitude, utilizados para o cálculo dos fluxos de ar.
Este modelo tem sido utilizado pela USEPA como modelo regulatório (recomendado),
estando largamente testado e validado.
Modelo Mesometeorológico – TAPM
Para a determinação da estrutura vertical da atmosfera propõe-se a utilização do
modelo TAPM – The Air Pollution Model: Trata-se de um modelo desenvolvido pela
Csiro, Atmospheric Research, que inclui um módulo meteorológico e um módulo de
dispersão de poluentes, incluindo a formação de poluentes secundários e produção de
ozono. Este modelo possui a vantagem de ser aplicável a situações complexas de
topografia e campo de ventos, bem como apresentar a possibilidade de simulações de
longo termo – um ano – com as vantagens da possibilidade de comparação dos
resultados com a legislação aplicável.
O TAPM consiste no acoplamento de um modelo de prognóstico meteorológico e de
um modelo de dispersão da concentração de poluentes atmosféricos. O modelo
integra fluxos importantes para a escala local de poluição de ar, tal como brisas do
mar e fluxos induzidos pelo terreno, tendo em conta um fundo de grande escala de
meteorologia fornecida por análises sinópticas.
O módulo meteorológico de mesoscala utiliza como dados de entrada o forçamento
sinóptico fornecido pelo “European Centre for Medium-Range Weather Forecasts”, e
dados de topografia e uso do solo. A componente meteorológica do TAPM é um
modelo tridimensional, não-hidrostático. O modelo resolve a equação da conservação
da quantidade de movimento para as componentes horizontais do vento, a equação da
continuidade de um fluido incompressível para a componente vertical e equações
escalares para a temperatura potencial e humidade específica.
A componente de dispersão de poluentes do TAPM utiliza a formulação Euleriana
tridimensional desenvolvida para a simulação dos processos físico-químicos
associados à produção, transporte, dispersão e deposição de poluentes atmosféricos
reativos e não reativos. O modelo considera reações para várias espécies, entre as
quais se salientam os óxidos de azoto (NO e NO2) e ozono (O3).
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ANEXO VI - ELEMENTOS REFERENTES AO FATOR AMBIENTAL AMBIENTE SONORO

RELATÓRIO DE ENSAIO
(Ensaio Acreditado)

Cliente
LABRV:

Água Levada
Apartado 168
3534-956 Mangualde
Ensaio:

MEDIÇÃO DE RUÍDO PARA O EXTERIOR
Instalações fabris sítas em Mangualde

Dados:
OBRA Nº: 15.00017.55.39.0054
RELATÓRIO REFª: LABRV/0249-R1/16
Esta revisão substitui integralmente a versão base para integrar a mais recente informação sobre
classificação de zonas no local em avaliação.
ANEXOS REFª: LABRV/0249/16
TOTAL DE PÁGINAS: 11 (relatório base), 6 x 5 (anexos técnicos 1, 2, 3, 4 e 5) e anexo acreditação

ELABORADO POR: Filipe Pinto
Técn. Laboratório de Ruído e Vibrações
APROVADO POR: Ana Bicker
Resp. do Laboratório de Ruído

DATA DE REALIZAÇÃO DAS MEDIÇÕES : Agosto de 2015 (ruído residual); 21 a 23 de Dezembro
de 2015 (ruído ambiente)
DATA DE EMISSÃO DE RELATÓRIO: 19 de Fevereiro de 2016
DATA DE EMISSÃO DE RELATÓRIO R1: 24 de Março de 2016

NOTA: É expressamente proibida a reprodução parcial deste relatório sem autorização expressa do
Laboratório.
As conclusões apresentadas circunscrevem-se a situações idênticas à verificada à data dos ensaios.

Mod. 86/11 V02

R. do Mirante, nº 258 • 4415 - 491 GRIJÓ
Tel.: 21 422 81 97 - 22 747 19 50
Fax.: 21 422 81 02 – 22 745 57 78
e-mail: ruido@isq.pt
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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

SONAE INDUSTRIA - MANGUALDE – Avaliação de Ruído para o Exterior
Obra nº 15.00017.55.39.0054 Rel. refª LABRV/0249-R1/16

nocturno

9 / 11

---

3 dB(A)

Laboratório de Ruído e Vibrações

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
Zonas sensíveis

Níveis sonoros de longa duração
Valores máximos admissíveis
Lden - 24 horas
Ln - nocturno
 55 dB(A)

 45 dB(A)

 63 dB(A)

 53 dB(A)

 65 dB(A)

Zonas mistas
Zonas não classificadas ou receptores
isolados

 55 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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Relatório Síntese - Anexo VI.II

ESPECIFICAÇÕES DO SOFTWARE PREDICTOR

PREDICTOR TYPE 7810 v 7.1 – licença n.º 692808E0
Trata-se de uma rotina informatizada destinada a modelar a propagação acústica no
exterior. Considera fatores tais como formas construídas, topografia, efeito de barreira,
tipos de solo e revestimentos, e condições meteorológicas. Foi desenvolvido pelo
BRUEL & KJAER.
Esta ferramenta estabelece um modelo em três dimensões, a partir do qual simula a
emissão de fontes sonoras por metodologia de “ray-tracing”. Para isso, utiliza
algoritmos que têm em atenção a mais recente legislação e normalização sobre o
assunto designadamente a norma ISO 9613-2 para o ruído industrial e o método
nacional de cálculo Francês “NMPB-Routes-96” e a norma Francesa “XPS 31-133”. Os
métodos de cálculo utilizados estão de acordo com as recomendações presentes no
Anexo II do Decreto-Lei nº 146/2006, de 31 de Julho.
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MAPA DE RUÍDO DA SITUAÇÃO ATUAL

Figura 1 – Mapa de ruído da situação atual - Lden.
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Figura 2 - Mapa de ruído da situação atual - Ln
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MAPA DE RUÍDO DA SITUAÇÃO FUTURA

Figura 3 – Mapa de ruído da situação futura - Lden
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Figura 4 – Mapa de ruído da situação futura - Ln
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MAPA DE RUÍDO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

Figura 5 – Mapa de ruído da situação de referência - Lden
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Figura 6 – Mapa da situação de referência - Ln

6/ 6

ANEXO VII - ELEMENTOS REFERENTES AO FATOR AMBIENTAL SISTEMAS ECOLÓGICOS

Projeto "Biomassa Mangualde"
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese - Anexo VII

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 COM POTENCIAL OCORRÊNCIA NA ÁREA DE ESTUDO.
PTERIDOPHYTA
Hypolepidaceae
Pteridium aquilinum

Feto-ordinário
GYMNOSPERMAE
Pinaceae

Pinus pinaster

Pinheiro-bravo
CUPRESSACEAE
Cupressus

Cupressus lusitânica

Cedro-do-buçaco
DICOTYLEDONEAE
Boraginaceae

Echium rosulatum
Lithodora prostrata

Marcavala-preta
Sargacinho
Cistaceae

Cistus psilosepalus
Halimium ocymoides

Sanganho
Mato-branco
Compositae

Conyza canadensis
Dittrichia viscosa
Sonchus asper

Avoadinha
Tágueda
Serralha-áspera
Cruciferae

Raphanus raphanistrum

Saramago
Ericaceae

Calluna vulgaris
Erica ciliaris

Urze
Urze-carapaça
Leguminosae

Cytisus striatus
Genista florida
Genista triacanthos
Pterospartum tridentatum
Ulex europaeus
Ulex minor

Giesta-amarela
Giesta-piorneira
Ranha-lobo
Carqueja
Tojo
Tojo-molar
Myrtaceae

Eucalyptus globulus

Eucalipto
Phytolaccaceae

Phytolacca americana

Fitolaca
Proteaceae

Hakea sericea

Espinheiro-bravo
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Rosaceae
Rubus ulmifolius

Silva
Solanaceae

Solanum nigrum

Erva-moira
Scrophulariaceae

Digitalis purpúrea

Dedaleira
MONOCOTYLEDONEAE
Cyperaceae

Cyperus fuscus
Gramineae
Agrostis truncatula
Agrostis curtisii

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

NOME CIENTIFICO

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

i

AVES

MAMÍFEROS

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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ANEXO VIII - ELEMENTOS REFERENTES AO FATOR AMBIENTAL PATRIMÓNIO CULTURAL

Ficha de Sítio/Trabalho Arqueológico
(para acompanhar o relatório)
Sítio Arqueológico
Designação
Caracterização da Atual Situação de Referência para EIA De Instalação de Central Termoelétrica de Biomassa

Distrito

Viseu

Freguesia

Concelho

Espinho

C.M.P. 1:25.000 folha n.º

Lugar
189

Mangualde

Água Levada

Altitude (m)
Coordenada Y

Coordenada X
Tipo de sítio *
Período cronológico *
Descrição do sítio (15 linhas)

O edifício objeto de estudo localiza-se no interior das instalações da Sonae Industrias,
SA (Produção e Comercialização de derivados de Madeira), sendo que a sua envolvente
direta se caracteriza por estar profundamente alterada e industrializada. No entanto, no
perímetro da unidade industrial caracteriza-se por ser predominantemente rural, com
povoamento disperso, onde se observam campos de cultivo e pinhais.
A unidade industrial possui no seu interior, a sul, um ramal de cargas/ descargas da
Linha da Beira Baixa.

Bibliografia
- GOMES, Luís Filipe Coutinho, CARVALHO, Pedro Sobral, O Património Arqueológico do Concelho de
Mangualde, Terras de Azurara e Tavares III, Câmara Municipal de Mangualde, 1992, Mangualde, pp.49-65;
- TAVARES, António Luís Marques, Património Cultural: Gestão e Programação à escala municipal. Uma
proposta para o Município de Mangualde, contributo para o desenvolvimento local, Arqueohoje, Lda,
Mangualde, 2014, pps.35-49.

Proprietários

Sonae Industrias, SA.

Classificação *
Decreto
Estado de conservação *
Ameaças *

Uso do solo *
Protecção/Vigilância *

* Preencher de acordo com a lista do Thesaurus do ENDOVÉLICO. Essa lista poderá ser consultada em: www.igespar.pt
Pág. 1 de 2

Acessos

O acesso ao local é efetuado a partir da EN234, no sentido Moimenta de Maceira DãoPinheiro de Baixo, aqui virar à direita na Rua do Soutinho, em direção à aldeia de Santa Luzia,
a cerca de 900 metros, do lado direito observamos as instalações da Sonae Industrias, SA.
Descrição do Espólio

Local de depósito
Trabalho Arqueológico Anual
Arqueólogo responsável
Tipo de trabalho *
Datas: de início

Sandra Conceição Silva Nogueira

Prospecção

28 de Outubro de 2016

de fim

28 de Outubro de 2016

duração (em dias)

1

Projecto de Investigação
Objectivos (10 linhas)

O objectivo é essencialmente a caracterização de quaisquer vestígios arqueológicos ou
patrimoniais identificados na área em análise.

Resultados (15 linhas)

Após trabalhos de prospecção concluímos que a visibilidade do espaço objeto de estudo
se revelou nula, devido ao facto de já se encontrar construído, com pavimento em betão,
tendo já sofrido alterações.
Devido à natureza das ações previstas durante a execução do projeto, que será a
construção de uma central termoelétrica de Biomassa num edifício já existente, que não
prevê revolvimento de solos, dentro de uma unidade fabril, sendo, por isso, uma área já
muito descaracterizada, não serão preconizadas medidas de minimização de impacte de
património.

* Preencher de acordo com a lista do Thesaurus do ENDOVÉLICO. Essa lista poderá ser consultada em: www.igespar.pt
Pág. 2 de 2

