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INTRODUÇÃO
Este dossier denominado Adenda tem por objetivo dar resposta ao pedido de elementos
adicionais no âmbito do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), Processo nº
2946 referente à Central de Biomassa de Vila Velha do Rodão da EDP Produção Bioelétrica, SA, conforme ofício da Agência Portuguesa do Ambiente com a referência nº
S010033-201702-DAIA.DAP, DAIA.DAPP.00021.2017, de 15 de Fevereiro de 2017.
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A. ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
ASPETOS GERAIS
1. Identificar os proponentes de cada um dos projetos, devendo ser clarificadas as
respetivas competências, quer na fase de construção quer na fase de exploração, de
acordo com o explicitado na reunião de apresentação do projeto e respetivo EIA à CA.

A Central de Biomassa de Vila Velha do Rodão é da total responsabilidade da EDP
Produção - Bioelétrica, SA quer durante a fase de construção como durante a fase de
exploração.
O projeto da Central de Cogeração associado à Nova Caldeira de Recuperação é da
total responsabilidade da CELTEJO - Empresa de Celulose do Tejo, SA quer durante a
fase de construção quer durante a fase de exploração.
A EDP Bioelétrica em fase de exploração realizará um contrato de gestão e
manutenção do funcionamento da instalação com a CELTEJO, no entanto perante os
organismos oficiais a responsabilidade quer civil quer ambiental sobre a Central de
Biomassa de Vila Velha do Rodão será sempre da EDP Bioelétrica.
No Anexo I apresenta-se um esquema representativo com a definição de cada um dos
projetos a implementar no site da CELTEJO, assim como a respetiva entidade
competente associada a cada projeto.

2. Rever a descrição de ambos os projetos, no sentido de apresentar o mesmo nível de
detalhe para ambos.

No CAPITULO 3 – DESCRIÇÃO DO PROCESSO do EIA apresenta-se o item 3.1
Descrição Geral do Processo “Central de Biomassa” e no item 3.2 Descrição geral do
processo “Nova Caldeira de Recuperação” que em função de cada tipo de projeto é
apresentado com o mesmo detalhe. No item 5, deste mesmo capítulo, apresentam-se
as emissões associadas a cada um destes projetos a nível de efluentes líquidos,
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emissões gasosas, resíduos produzidos, emissões de ruído, assim como, os consumos
de água, energia e matérias-primas.
3. Incluir a legenda na Figura In01 - Localização da área de implantação do Projeto da
Central de Biomassa (pág. 1-03 do RS) devendo, ainda, ser completada a legenda da
Figura Dp02 – Localização da área de implantação da CELTEJO (pág. 3-05 do Relatório
Síntese) relativamente à identificação das áreas A e B.

Junto apresentamos as Figuras In01 e Dp02 com as respetivas legendas
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Figura In01-rev – Localização da área de implantação do Projeto e respetiva área envolvente
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Espaço de Atividades Económicas

Fonte: PDM Câmara Municipal de VVR

Figura Dp02-rev – Localização da área de implantação da CELTEJO
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4.

A Figura Dg02 – Áreas sensíveis identificadas deverá identificar a Área de estudo, tal
como indicada na legenda e como consta no Desenho Ot07 (Anexo 2).

Por forma a completar a Figura Dg02 apresenta-se com mais detalhe na Figura Ad01 a
implantação do projeto nas áreas sensíveis identificadas.

Fonte: http://portal.icnb.pt

Figura Dg02-rev – Áreas sensíveis identificadas
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Figura Ad01 – Localização do projeto na planta de identificação das áreas sensíveis

EDP PRODUÇÃO - BIOELÉCTRICA, SA
Adenda ao Estudo de Impacte Ambiental
Fevereiro de 2017

8

5. Explicitar se os projetos previstos para Cabeceiras de Basto e para Monchique foram
apenas suspensos ou definitivamente abandonada a sua execução futura, elucidando o
que ocorreu ao nível da capacidade de produção de energia prevista para esses
projetos.

Para a implantação de Centrais de Biomassa é necessário a existência de pontos de
interligação atribuídos por parte da Direção Geral de Energia e Geologia.
À EDP BIOELÉTRICA, num passado, tinham sido atribuídos os pontos de interligação
de Cabeceiras de Bastos e Monchique, tendo a DGEG autorizado a sua utilização
conjunta no projeto da Central de Biomassa de Vila Velha do Rodão.
Conforme referido no Relatório Síntese, Pág. 3-7 “O Decreto-lei nº 166/2015, de 21 de
Agosto veio permitir à EDP BIOELÉTRICA a oportunidade de aproveitar os pontos de
interligação atribuídos para as centrais de biomassa de Cabeceiras de Bastos
(EL.2.0/861 de 11 MVA) e Monchique (El 2.0/932 de 14,5MVA), inicialmente previstas
para cada um destes concelhos, pela sua utilização para a central de biomassa a instalar
pela EDP BIOELÈCTRICA na CELTEJO em Vila Velha do Rodão”.
Com a transferência destes pontos de interligação para Vila Velha de Rodão a produção
prevista de energia elétrica a partir de biomassa florestal passará a ser produzida em
Vila Velha de Rodão sendo os pontos anteriores abandonados em definitivo porque
ficaram sem pontos de interligação atribuídos.

6. Apresentar o capítulo 9 referente à bibliografia.

Por lapso quando se fez a montagem do Relatório Síntese não se colocou o
CAPITULO 9 – BIBLIOGRAFIA pelo que se apresenta no Anexo II.

7.

Apresentar um Índice relativo aos Anexos ao EIA atendendo a que os mesmos foram
subdivididos quando introduzidos na plataforma SILIAMB.

Por forma a melhor consultar os Anexos ao EIA como resultado da subdivisão feita
para introdução na plataforma SILIAMB, face à capacidade permitida por ficheiro,
apresentamos a Tabela Ad01 com a respetiva correspondência.
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Tabela Ad01 – Identificação dos anexos do EIA
Identificação da pasta

Identificação do Anexo

colocada no SILIAMB

referido no dossier EIA

File Anexo 1

Anexo I - Desenhos

File Anexo 2

Anexo I - Desenhos

Anexo I – Desenhos
File Anexo 3

Anexo II – Informação de
apoio

File Anexo 4

Anexo II – Informação de
Apoio

Identificação do conteúdo
Índice de desenhos
Desenho Dp 01 – Localização da Central da Biomassa
Desenho Dp 02 – Enquadramento do Projeto da Central de
Biomassa na área Envolvente
Desenho Dp 03 – Implantação da Central de Biomassa na
CELTEJO
Desenho Dp 04 – Localização das áreas de Estaleiro
Desenho Ge 01 – Carta Geológica
Desenho Ge 02 – Carta de Intensidade Sísmica
Desenho Ge 03 – Áreas Minério Geológico
Desenho So 01 – Carta de Solos
Desenho So 02 – Carta de Capacidade de Uso do Solo
Desenho So03 – Extrato da carta de ocupação do solo
Desenho Ot 01 – Extrato da Carta de Ordenamento
Desenho Ot 02 – Extrato da Carta de Reserva Ecológica
Nacional
Desenho Ot 03 – Extrato da Carta de Reserva Agricola
Nacional
Desenho Ot 04 – Extrato da Carta de Outras Servidões e
condicionantes
Desenho Ot 05 – Extrato da Carta de Risco de Incêndio
Florestal
Desenho Ot 06 – Extrato da Carta de Áreas de Povoamento
Florestal Percorridas por Incêndio
Desenho Ot 07 – Áreas Sensíveis
Desenho Rh 01 – Rede Hidrográfica e localização das
captações subterrâneas de abastecimento a Vila Velha do
Rodão
Desenho Pg 01 - Hipsometria
Desenho Pg 02 - Declives
Desenho Pg 03 – Unidades de Paisagem
Desenho Pg 04 – Qualidade Visual da Paisagem
Desenho Pg 05 – Capacidade de Absorção visual
Desenho Pg 06 – Sensibilidade Visual da Paisagem
Desenho Pg 07 – Pontos de Vista
Desenho Ru 01 – Mapa de zonamento
Desenho Ru 02 - Mapa de Ruído (Lden)
Desenho Ru 03 - Mapa de Ruído (Ln)
Desenho Ru 04 – Localização dos pontos de monitorização
Fauna Flora
Património (Continua)
Património (continuação)
Ar
Ruido

Como após análise dos anexos se verificou que não foram apresentados os Desenhos
•

Desenho Dp 01 – Localização da Central da Biomassa

•

Desenho Ru 04 – Localização dos pontos de monitorização

Face à alteração proposta pela APA à localização dos pontos de monitorização de
ruido fez-se uma revisão ao Desenho Ru04 sendo o mesmo apresentado com a
designação Desenho Ru04-Rev01. Junto apresentamos os respetivos desenhos no
Anexo III deste dossier.
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8.

Enviar a área de implantação do projeto em formato “shapefile” (ESRI), no sistema de
coordenadas, oficial de Portugal Continental PT-TM06-ETRS89 (EPSG: 3763).

Apresenta-se o ficheiro denominado “Shapefile implantação projeto” com a shapefile
de implantação do projeto.

PROJETO DA CENTRAL DE BIOMASSA – PROPONENTE EDP
PRODUÇÃO - BIOELÉTRICA, S.A.
1. Apresentar as coordenadas dos vértices do(s) polígono(s) que delimita(m) a área de
implantação da central no sistema ETRS89, denominado PT-TM06, para Portugal
Continental, em ficheiro excel.

Apresenta-se o ficheiro excel denominado “Coordenadas_Biomassa_ETRS89TM06”
com as coordenadas dos vértices dos polígonos da área de implantação da Central de
Biomassa.

2. Apresentar a planta de implantação da rede de cabos que liga o gerador à subestação
de acordo com o layout da fábrica.

No Anexo IV apresenta-se o Desenho com o traçado de cabos entre o gerador e a
subestação.

3. Apresentar o layout da subestação, alçados e implantação de equipamentos.
4. Apresentar a planta do painel de chegada da linha 60 kV que liga à SE de Vila Velha de
Ródão, da EDP Distribuição.

No Anexo V apresenta-se a implantação da subestação da Central de Biomassa e a
planta do painel de chegada da linha de 60 KV que liga à SE.
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5. Descrever de forma mais detalhada o tipo de biomassa a receber na instalação
(espécies predominantes, origem territorial, garantia de abastecimento e quantidades
diárias).

A produção anual de Biomassa Florestal Residual (BFR) referida no estudo da
Metacortex é de 3 288 643 toneladas, tratando-se de uma estimativa baseada no
Inventário Florestal Nacional 5 (IFN5), que considera as cinco espécies principais do
país, pela ordem dos resultados: pinheiro-bravo, eucalipto, pinheiro-manso, sobreiro e
azinheira.
Considerando apenas as espécies de origem mais provável de BFR, o pinheiro-bravo e
o eucalipto, o mesmo estudo considera uma disponibilidade total anual de 2 758 456
toneladas, considerando todos os principais componentes do eucalipto e pinheirobravo.
Na Figura Ad02 apresenta-se o mapa de Portugal com a BFR não mobilizada nos
concelhos que serão potenciais fornecedores da Central de Vila Velha de Ródão.
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Figura Ad02 – Distribuição da BFR não mobilizada nos concelhos de abastecimento à Central de
Biomassa de Vila Velha do Rodão

6. Completar o cronograma previsto para o projeto, integrando o início da laboração em
velocidade cruzeiro, com a respetiva legenda para a fase de funcionamento,
distinguindo da fase de construção.

No Anexo VI apresenta-se o cronograma com a distinção entre a fase de construção e
a fase de funcionamento.
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7. Considerar a aplicação dos valores de emissão associados (VEA) às MTD identificadas
no documento “Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large
Combustion Plants”– Final Draft (junho de 2016), a esta uma nova instalação,
atendendo a que se encontra para breve a publicação do novo documento de
referência (BREF) aplicável às Grandes Instalações de Combustão, que deve ser
adotado pelo operador no prazo máximo de 4 anos contados da data da sua
publicação.

Conforme as obrigações impostas pela EDP BIOELÉTRICA ao fornecedor da caldeira
de biomassa “VALMET” os valores de emissão de garantia do fornecimento são os
valores definidos no draft final de Junho de 2016 do BREF das Grandes Instalações de
Combustão para novas instalações até 100 MWt, conforme Tabela Dp07-rev.
Tabela Dp07-rev - Emissões Gasosas da Central de Biomassa
BREF-LCP final draft Jun.2016 BAT AEL
Parâmetro

Média Anual

Média Diária

(mg/Nm3, 6% O2)

(mg/Nm3, 6% O2)

Óxidos de azoto (NOx)

70-150

120-200

Dióxido de enxofre (SO2)

15-70

30-175

Ácido clorídrico (HCl)

1-7

1-12

Ácido fluorídrico (HF)

-

<1,0 (**)

2-5

2-10

Partículas
Mercúrio (Hg)

<1-5 (*) (***)

(*) (µg/m3)
AEL - Limites de Emissão Associados
(**) BAT AEL para o HF é durante o período de amostragem
(***) BAT AEL para o Hg é durante o período de amostragem

8. Apresentar a avaliação detalhada das MTD/boas práticas descritas nos documentos de
referência transversais aplicáveis à instalação, nomeadamente:
•

BREF ENE - Reference Document on Best Available Techniques for Energy
Efficiency;
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•

REF ROM - Reference Document Monitoring of emissions from IED - installations;

•

BREF ICS - Reference Document to Industrial Cooling Systems;

•

BREF EFS - Reference Document on Emissions from Storage;

•

BREF ECM - Reference Document on Economics and Cross-media Effects, com
vista a apoiar uma análise custo-benefício, caso se justifique a não implementação
de determinada MTD, por razões técnicas ou económicas.

9. Efetuar a avaliação detalhada face à implementação das MTD à instalação descrita nos
BREF aplicáveis e solicitada nos pontos anteriores, recorrendo ao seguinte template:

No Anexo VII apresenta-se a identificação das MTDs associadas aos BREFs aplicáveis
à instalação da Central de Biomassa conforme o template sugerido.

PROJETO DA CENTRAL DE COGERAÇÃO (NOVA CALDEIRA DE
RECUPERAÇÃO) – PROPONENTE CELTEJO - EMPRESA DE
CELULOSE DO TEJO, S.A.
1. Apresentar o projeto de execução da Central de Cogeração associada à caldeira de
recuperação.

Em Anexo apresenta-se o Dossier denominado “Projeto de Execução da Central de
Cogeração”.
2. Apresentar as coordenadas dos vértices do(s) polígono(s) que delimita(m) a área de
implantação da central no sistema ETRS89, denominado PT-TM06, para Portugal
Continental, em ficheiro excel.

Apresenta-se o ficheiro excel denominado “Coordenadas_Caldeira2_ETRS89TM06”
com as coordenadas dos vértices dos polígonos da área de implantação da Central de
Cogeração (Nova Caldeira de Recuperação).
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3. Indicar concretamente as características de potência elétrica do equipamento gerador
de energia elétrica da central de cogeração, eliminando expressões ambíguas como
“até 50 MWe”, apresentada no ponto 3.2 página 3-16 do relatório síntese.

A potência elétrica do gerador de energia da central de cogeração é de 49,895 MWe,
conforme especificações técnicas do fornecedor do gerador apresentadas no Anexo
VIII.

4. Esclarecer o funcionamento futuro da central de cogeração a gás natural existente na
instalação, uma vez que na reunião de 09.02.2017 foi indicado que a mesma seria
desativada. No entanto, no ponto 3.2 referido, é entendido que este equipamento
permanecerá em operação com funcionamento reduzido, não se identificando no
documento do relatório síntese que o mesmo será desativado.

A central de cogeração a gás natural atualmente existente na CELTEJO será
desativada porque a nova caldeira de recuperação terá capacidade de fornecimento da
totalidade de energia térmica e elétrica necessária ao processo.
Logo que entre em funcionamento a Nova Central de Cogeração será efetuado o
pedido de desativação da atual central de cogeração junto da Direção Geral de
Energia e Geologia.

5. Esclarecer o fluxo representado na figura DP05, que se encontra representado por uma
seta que liga a caixa “turbina GN com caldeira recuperativa” à caixa “Turbina” com
preenchimento a amarelo.

A Figura Dp05 apresenta o diagrama de blocos associado à atividade da CELTEJO.
Como a situação futura passa pela substituição de equipamentos existentes: caldeira
de recuperação, filtros eletrostáticos e turbina, foram somente colocados a amarelo os
blocos com a designação destes equipamentos que iriam ser substituídos por novos,
mantendo-se na íntegra o diagrama de blocos atual.
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Como a instalação da Nova Caldeira de Recuperação permitirá dar resposta à
totalidade das necessidades energéticas do site da CELTEJO a atual central de
cogeração constituída por turbina de GN com caldeira recuperativa será desativada
conforme referido no item anterior.
Na Figura Dp05-rev apresenta-se a devida alteração ao diagrama após a instalação da
Nova Central de Cogeração.

Figura Dp05-Rev – Diagrama de blocos da CELTEJO após a implementação da nova caldeira de
recuperação
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6. Esclarecer a existência ou não de ligação à RESP da Central de Cogeração, para efeitos
de escoamento do excedente de energia, tendo em consideração a definição
estabelecida pela alínea a) do artigo 4.º-B do Decreto-Lei n.º 23/2010, de 25 de março
(alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 68-A/2015, de 30 de abril). Caso seja
pretensão a ligação deste equipamento para o referido efeito será necessário
complementar a informação apresentada com:
a. A potência máxima a injetar na RESP;

A potência máxima a injetar na RESP é de 20 MVA conforme o processo de
licenciamento elétrico apresentado junto da DGEG.

b. A descrição dos trabalhos/intervenções a desenvolver;

No Anexo IX apresenta-se a descrição dos trabalhos a desenvolver.

c. A planta de implantação da rede de cabos que liga o gerador à subestação de
acordo com o layout da fábrica;

No Anexo X apresenta-se o Desenho nº 23 400 com a implantação da rede de cabos
que liga o gerador à subestação.

d. O layout da subestação, alçados e implantação de equipamentos.

No Anexo XI apresenta-se o Desenho 05-01-IE-PD-109-A.PDF com a implantação da
subestação e o Desenho 05-01-IE-PD-113-A.PDF com o alçado de equipamentos.

7. Corrigir o quadro apresentado na pág. 3-34 e a tabela que consta nas págs. 3-43 e 3-44
do “EIA – Relatório Síntese” por forma a ficar de acordo com o preconizado nas
Conclusões sobre as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) para a Produção de Pasta,
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Papel e Cartão, tal como descritas na Decisão de Execução da Comissão 2014/687/UE,
de 26 de setembro, nos termos da Diretiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho, nomeadamente no que diz respeito às médias diárias e anuais dos vários
poluentes,

a

periodicidade

de

monitorização

dos

mesmos,

e

devem

ainda

apresentar/identificar o conjunto de técnicas associadas a cada MTD que vão ser
implementadas (e.g. MTD 31.b); 31.g) 31.l); 31.o); 31.p)).

Na Tabela Dp07-rev apresentam-se os valores de emissão associados à nova caldeira
de recuperação a instalar na CELTEJO.
Tabela Dp07-rev – Valores de emissão associados à nova caldeira de recuperação
Parâmetro

Caldeira de Recuperação
BREF-PP 2014 BAT AEL

Decisão de Execução da Comissão
2014/687/UE

SO2 (DS<75%)
TRS
S gasoso (TRS-S+SO2–S); (DS<75%)

Média Diária
(mg/Nm3, 6% O2)

Média Anual
(mg/Nm3, 6% O2)

Média Anual
(kg/Adt)

10-70

5-50

-

1-10 (*)

1-5

-

-

-

0,03 – 0,17

120-200 (**)

0,8-1,4

10-25

0,02-0,20

NOx (Madeira de folhosas) (DS<75%)
Partículas

-

AEL - Limites de Emissão Associados
(*) - Sem incineração de NCG
(**) - Em cada fábrica as emissões de NOx vão depender do teor de N no licor negro, da quantidade e distribuição
dos NCG queimados na CR, assim como da queima de outros compostos contendo azoto (gases do tanque de
dissolução de smelt, metanol proveniente do sistema de segregação de condensados, das lamas secundárias).
Quanto maior o teor de sólidos, maior o teor de N no licôr negro e quanto maior o teor de N noutros fluídos
queimados, tanto mais as emissões de NOx se devem aproximar do extremo superior dos BAT AEL

No Anexo XII apresenta-se a Tabela Dp12-rev com as MTD do sector da pasta e papel
implementadas/a implementar na CELTEJO, a amarelo estão identificadas as MTD
associadas ao Projeto da nova caldeira de recuperação onde está identificada a
periodicidade de monitorização dos diferentes parâmetros.
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QUALIDADE DO AR
1. Apresentar a potência térmica nominal de entrada (input) das caldeiras de biomassa e
de recuperação (a apresentada é a potência térmica nominal de saída - output).

As potencias térmicas nominais apresentadas são a potencia térmica de entrada
(input) já que têm por base o consumo de combustível máximo associado a cada
equipamento.
Caldeira de Biomassa – Potência Térmica Nominal de 99,8 MWt conforme apresentado
no Capitulo 1 – Introdução, item 1.1, Pág.:1-1. Cálculo efetuado com base na
capacidade máxima de queima de Biomassa Florestal Residual na respetiva caldeira.
Conforme referido a caldeira de biomassa a utilizar será a caldeira de recuperação
existente na CELTEJO a qual irá sofrer uma reconversão no sistema de queima
passando para leito fluidizado.
De acordo com as especificações técnicas da “VALMET”, fornecedor da reconversão
da caldeira, esta ficará com a capacidade máxima de queima de biomassa de
15,8 kg/s o que para o PCI (wet, 55% H2O) da biomassa de 6,316 MJ/kg dá uma
potência térmica nominal de 99,8 MWt.
Nova Caldeira de Recuperação – Potência Térmica Nominal de 238,2 MWt conforme
apresentado no Capitulo 3 – Descrição Processo, item 3.2, Pág.:3-14. Cálculo efetuado
erradamente com base no poder calorifico superior do licor negro (PCS).
Assim e tendo por base uma análise mais cuidada das especificações da VALMET
apresentam-se os cálculos associados à potência térmica nominal da Caldeira de
Recuperação:
•

Caudal

de

Licor

Negro

(LN):

23,97 kg/s

(com

DS=70%)

=

23.97x0,70=16,779 kgDS/s = 1 449,7 tDS/d ≈ 1 450 tDS/d.
•

Poder Calorífico Superior do LN (HHV): 14 000 kJ/kg DS = 14,00 MJ/kg DS.

•

Calor Latente de vaporização da H2O contida no LN: 1 072,1 kJ/kg DS = 1,0721
MJ/kgDS.

•

Poder Calorífico Inferior do LN: 14,00 – 1,0721 = 12,9279 MJ/kgDS.
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Assim de acordo com as especificações técnicas da “VALMET”, fornecedor da Nova
Caldeira de Recuperação, esta ficará com a capacidade máxima de queima de licor
negro de 16,779 kgDS/s o que para o PCI do licor negro de 12,9279 MJ/kg dá uma
potência térmica nominal de 216,92 MWt.

2. Apresentar as emissões atmosféricas, em toneladas por ano, para os poluentes NOx,
SO2 e PTS, na situação atual de referência e a futura, e comparação das mesmas.

Na Tabela Ad02 apresenta-se a comparação entre as emissões, em toneladas por ano,
verificadas na situação atual e as previstas para a situação futura.
Tendo em conta os valores sintetizados na Tabela Ad02, verifica-se um aumento das
emissões de poluentes atmosféricos na situação futura, sendo menos evidente o
aumento das emissões de SO2.
Na situação futura, as fontes que irão promover uma maior emissão de poluentes
atmosféricos são as duas novas caldeiras previstas para a instalação (caldeira de
biomassa e caldeira recuperativa).
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Tabela Ad02 - Comparação dos fatores de emissão para a situação de referência atual e futura

Emissões (ton.ano-1)
Fonte

FF1

FF2

Designação da fonte

Caldeira biomassa (produção
de energia)
Forno de cal (produção de cal
viva)

Situação Atual

Situação Futura

NO2

PM10

SO2

NO2

PM10

SO2

71,8

22,8

13,1

71,8

22,8

13,1

22,8

3,3

0,9

22,8

3,3

0,9

-

27,2

-

-

-

-

65,7

1,1

192,7

-

-

-

-

-

-

-

3,0(1)

10,0 (1)

14,0

0,1

0,9

-

-

-

-

-

-

195.4(2)

6,5(2)

91,2(2)

-

-

-

414.9(3)

51,9(3)

103,7(3)

Tanque de Smelt
FF3

(recuperação química do
smelt)
Caldeira de recuperação

FF4

(recuperação química do licor
negro, produção de vapor)
Lavador dos gases de
branqueamento (Scrubber) (o

FF6

branqueamento apenas é
utilizado na produção de
pasta ECF)

FF7

Central de cogeração
(produção de energia e vapor)

Nova Caldeira
Biomassa

Caldeira a biomassa

(FF4’)
Nova Caldeira
de
Recuperação

Caldeira de recuperação
(recuperação química do licor
negro e produção de vapor)

(FF8)
(1)

Valores determinados com base nos VLE definidos na Portaria nº 675/2009 de 23 de junho;

(2)

Valores determinados com base nos VLE indicados no BREF para grandes centrais de combustão;

(3)

Valores determinados com base nos VLE estipulados no BREF da pasta e papel para a caldeira de recuperação, após

setembro de 2018.
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3. Apresentar o estudo de dimensionamento de todas as chaminés, elaborado na forma
de cálculo justificativo, de acordo com as disposições legais do Decreto-Lei n.º
78/2004, de 3 de abril e da Portaria n.º 263/2005, de 17 de março. O mesmo terá de ser
acompanhado de planta à escala adequada na qual estejam representados,
identificados e cotados todos os obstáculos, num raio de 300 m de cada chaminé. No
que se refere ao cálculo das alturas Hp, terá o mesmo de ser efetuado com base nos
caudais mássicos máximos passíveis de emissão ou seja, os caudais de poluentes
correspondentes a concentrações iguais às dos Valores Limite de Emissão aplicáveis e
à capacidade de funcionamento nominal.

No Anexo XIII apresentam-se os cálculos da altura das chaminés FF4 e FF8
elaborados de acordo com o Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril e da Portaria
n.º 263/2005, de 17 de março.
A chaminé FF4 está afeta à atual Caldeira de Recuperação, e passará a ficar afeta à
Central de Biomassa da EDP BIOELETRICA após a reconversão desta caldeira, tem
uma altura de 100 m.
A chaminé FF8 é uma nova chaminé a construir com 100 m de altura e ficará afeta à
Nova Caldeira de Recuperação da CELTEJO.
No cálculo da altura das chaminés utilizaram-se os valores dos caudais volúmicos
máximos associados a cada fonte de emissão à potência máxima de funcionamento,
conforme especificações da VALMET e em condições previstas de escoamento.
Os caudais mássicos para estas duas fontes de emissão foram calculados tendo por
base os valores de emissão associados a cada poluente conforme respetivo BREF
setorial multiplicado pelo caudal volúmico máximo.
Para a FF4 utilizaram-se os valores máximos de emissão da média anual definido no
BREF-LCP final draft Jun.2016 BAT AEL.
Para a FF8 utilizaram-se os valores máximos de emissão definidos no BREF-PP de
2014 para a média anual.
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O resultado do cálculo da altura da chaminé pela emissão de poluentes, é uma
chaminé com altura muito inferior a 100 m, para ambas as chaminés.
Tendo em consideração a existência de outras fontes de emissão próximas FF1, FF2,
e FF6 fez-se a análise da dependência entre chaminés.
Verificou-se a existência de dependência entre as chaminés FF1, FF4 e a FF8.
Os caudais mássicos associados à fonte de emissão FF1 são os valores dos
resultados da monitorização efetuada durante o ano de 2016.
Após o cálculo com base na dependência entre chaminés verificou-se que a altura pelo
poluente de cada uma das chaminés FF4 e FF8 é inferior à prevista no projeto.
Para o cálculo da altura da chaminé pelo obstáculo, fez-se a verificação da existência
de obstáculos condicionantes à dispersão do penacho num raio de 300 m de distância
de cada uma destas fontes de emissão, e verificou-se que a estrutura da Nova
Caldeira de Recuperação, com uma altura de 58,7 m, era o obstáculo condicionante
para ambas as fontes fixas de emissão FF4 e FF8.
No Anexo XIII apresenta-se o Desenho Ad01 com a identificação dos principais
obstáculos existentes num raio de 300 m na envolvente de cada fonte de emissão.
Efetuando o cálculo da altura da chaminé pelo obstáculo dá uma altura de chaminé de
cerca de 62 m a qual continua a ser inferior à altura prevista no projeto para cada uma
destas chaminés.
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4. Os resultados apresentados nas tabelas Qa04 e Qa15 não estão corretos, sendo muito
inferiores aos calculados, mesmo considerando as potências térmicas referidas para
as caldeiras como as nominais, pelo que deverão os mesmos ser recalculados, com
base nas potências térmicas nominais (de entrada), acompanhados de todos os
cálculos justificativos.

Atualmente a Ródão Power possui uma fonte associada à caldeira de biomassa (FF1)
e a CELTEJO apresenta 4 fontes, associadas ao forno de cal (FF2), ao tanque de
smelt (FF3), à caldeira de recuperação (FF4) e à central de cogeração a gás natural
(FF7). Salienta-se que na Celtejo existe atualmente uma fonte associada ao queimador
de gases não condensáveis (FF5), que só funciona em situações de avaria do forno de
cal, não sendo, por isso, contemplada no presente estudo. Para estas fontes de
emissão já existentes utilizaram-se os caudais mássicos associados às monitorizações
realizadas durante o ano de 2016.
A nova central de biomassa irá utilizar a atual caldeira de recuperação da CELTEJO
(FF4), através da conversão dos queimadores, sendo, no entanto, implementada uma
Nova Caldeira de Recuperação, para recuperação química do licor negro e produção
de vapor. Com a entrada em funcionamento da caldeira de biomassa e da caldeira de
recuperação, duas fontes atualmente em operação na CELTEJO, FF3 e FF7, serão
desativadas, não sendo contempladas na avaliação de impactes do projeto. Na
avaliação de impactes foi ainda considerada a contribuição da fonte FF6 da CELTEJO,
associada ao lavador dos gases de branqueamento, que apesar de atualmente se
encontrar desativada, existe a perspetiva de num futuro próximo se produzir pasta
ECF.
Para a situação futura, considerou-se que as emissões das fontes FF1 e FF2 se
mantinham face à situação atual. As emissões da nova caldeira de biomassa da EDP
BIOELÉTRICA foram estimadas com base nos valores limite de emissão (VLE)
superiores indicados no BREF1 e o respetivo caudal volúmico máximo. As emissões do
lavador de gases do branqueamento (FF6) foram estimadas com base nos VLE da LA

1

Reference Document on Best Available Techniques in the Large Combustion Plants, June 2016. European
Commission (IPPC).
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540/1.0/2015 e o caudal volúmico máximo de catálogo. Por fim, as emissões
provenientes da nova caldeira de recuperação da CELTEJO (FF8) foram estimadas
com base no BREF2, para novas caldeiras de recuperação, para os poluentes NO2,
PM10 e SO2 e o respetivo caudal volúmico à potência nominal de funcionamento.
Na Tabela Qa03-rev e na Tabela Qa15-rev são indicadas as emissões e as condições
de emissão das fontes pontuais consideradas na avaliação da situação atual e da
situação futura, respetivamente.

2

Reference Document on Best Available Techniques in Production of Pulp, Paper and Board, 2015. European Commission

(IPPC).
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Tabela Qa04-rev – Dados estruturais das fontes fixas, fatores de emissão e características do escoamento, para a situação de referência
Diâmetro

Nº Horas
Fonte

Designação da fonte

Altura (m)
funcionamento

FF1

FF2

Caldeira biomassa
(produção de energia)
Forno de cal (produção
de cal viva)

(1)

(m)

Temp.
(ºC)

Vel.

Emissões (g.s-1)

(m.s-1)

NO2

CO

PM10

SO2

Contínuo

55,5

1,54

126

15,8

2,278

3,389

0,722

0,417

Contínuo

28,5

0,88

219

16,3

0,722

-

0,106

0,028

Contínuo

44,0

1,20

67

6,5

-

-

0,861

-

Contínuo

100,0

1,56

182

10,6

2,083

-

0,033

6,111

Contínuo

44,5

1,71

85

4,5

0,444

0,020

0,004

0,028

Tanque de Smelt
FF3

(recuperação química
do smelt)
Caldeira de
recuperação

FF4

(recuperação química
do licor negro, produção
de vapor)
Central de cogeração

FF7

(produção de energia e
vapor)

(1)

Considerou-se um cenário conservativo, sem período de paragem para manutenção das fontes.
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Tabela Qa15-rev – Dados estruturais das fontes fixas, fatores de emissão e características do escoamento, para a situação futura

Fonte

FF1

FF2

Designação da fonte
Caldeira biomassa (produção de
energia)
Forno de cal (produção de cal
viva)

Diâmetro

Nº Horas

Altura

funcionamento(1)

(m)

Contínuo

55,5

1,54

Contínuo

28,5

Contínuo

Temp.
(ºC)

Vel.

Emissões (g.s-1)

(m.s-1)

NO2

CO

PM10

SO2

132

12,3

2,278

3,389

0,722

0,417

0,88

251

9,1

0,722

-

0,106

0,028

44,4

0,80

75

3,2

6,197

10,328

0,206

2,892

Contínuo

100,0

1,56

150

13,8

-

-

0,094

0,317

Contínuo

100,0

3,30

185

9,2

13,156

-

1,644

3,289

(m)

Lavador dos gases de
branqueamento (Scrubber) (o
FF6

branqueamento apenas é
utilizado na produção de pasta
ECF)

Nova Caldeira
Biomassa

Caldeira a biomassa

(FF4’)
Nova Caldeira de
Recuperação
(FF8)

Caldeira de recuperação
(recuperação química do licor
negro e produção de vapor)

(1)

Considerou-se um cenário conservativo, sem período de paragem para manutenção das fontes;

(2)

Valores determinados com base nos VLE definidos na Portaria nº 675/2009 de 23 de junho;

(3)

Valores determinados com base nos VLE indicados no BREF, para grandes centrais de combustão;

(4)

Valores determinados com base nos VLE estipulados no BREF da pasta e papel.
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5. Deverão ser apresentadas as previsões de consumos anuais de combustíveis em cada
uma das novas fontes de emissão.

Conforme referido na Tabela Dp03 apresentada na Pág.3-30 do Relatório Síntese do
EIA os principais combustíveis utilizados são a biomassa florestal residual na caldeira
de biomassa e o licor negro na nova caldeira de recuperação.

Consumo
Combustível

Equipamento
(ton/ano)

Biomassa Florestal Residual

Central de Biomassa

350 000

Licor negro (produto
resultante da industria de
celulose)

Nova Caldeira de
Recuperação

507 500 tDS/ano

Na fase de arranque destes equipamentos, após paragem para manutenção dos
equipamentos, poderá ser necessário utilizar gás natural. Conforme apresentado no
item 5.8 da Pág. 3-37 do Relatório Síntese, os consumos previstos de gás natural são:
“O consumo de gás natural está associado, exclusivamente, à fase de arranque das
caldeiras, prevendo-se um consumo de 500 000 Nm3/ano para a caldeira da Central de
Biomassa e um consumo de 67 430 Nm3/ano para a Nova Caldeira de Recuperação.”
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6. No que se refere ao modelo de dispersão de poluentes atmosféricos, solicita-se
esclarecimentos sobre o fator de segurança designado por F2, nomeadamente a sua
definição, e esclarecimentos sobre os valores registados nas tabelas de resultados dos
valores estimados para cada poluente, no que se refere à coluna de “VE com aplicação
do fator F2” dado que é referido na legenda das tabelas que a aplicação do fator F2
considera obter valores reais que podem ser metade ou o dobro dos valores
estimados, o que não se verifica.

Nos modelos gaussianos tem que se aplicar um fator de segurança aos valores
estimados (VE F2), que significa que os valores reais, estatisticamente, poderão ser
metade ou o dobro dos valores estimados numericamente pelo modelo, Nas tabelas de
resultados na coluna de “VE com aplicação do fator F2”, o primeiro valor apresentado
reflete a aplicação do fator F2 mais permissivo aos resultados, demonstrando que o
valor real poderá ser metade do valor estimado, Por outro lado, o segundo valor
apresentado nessa coluna reflete a aplicação do fator F2 mais conservativo aos
resultados, considerando que os valores reais poderão ser o dobro dos valores
estimados, O facto de os valores apresentados nas tabelas, para os poluentes NO2,
PM10 e SO2, não corresponderem à metade e ao dobro do valor estimado sem F2,
deve-se ao facto de termos a aplicação de um valor de fundo aos valores estimados, Se
analisarem os dados obtidos para o CO, como não se tem a aplicação de um valor de
fundo (por falta de dados medidos na estação de qualidade do ar), já se verifica que os
valores apresentados correspondem à metade e ao dobro do valor estimado sem F2.

7. As simulações da Qualidade do ar para a situação futura terão de ser efetuadas de
novo considerando a estimativa correta das emissões atmosféricas das fontes novas,
tendo em atenção o referido nos pontos 4) e 5).

No Anexo XIV apresenta-se o resultado dos dados da modelação matemática da
qualidade do ar para os novos dados de partida quer na situação atual quer na
situação futura.
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AMBIENTE SONORO
Caracterização da Situação de Referência
1. Realizar uma nova campanha de medições de ruído, por empresa acreditada pelo IPAC,
que siga os procedimentos NP ISSO 1996:2011 e “Guia prático para medições de ruido
ambiente”, APA, Out. 2011, para determinar os valores de ruído residual (com a
unidade industrial parada, incluindo a não circulação de veículos pesados de
transporte de material de e para a unidade) nos pontos alternativos ao P1 e P7, a serem
denominados P1A, P7A e P7B.
O ponto P1A deverá ser próximo de P1 mas junto a habitações (a igual distância e
também em linha de vista com a unidade industrial) onde não se faça sentir a
interferência do ruído de equipamentos eletromecânicos da Santa Casa de
Misericórdia.
O ponto P7A deverá ser nas traseiras do prédio de habitação nº 1414 com loja no r/c
“Sabores de Rodão” situado na esquina da EN18 com estrada para a CELTEJO.
O ponto P7B deverá ser escolhido junto a habitação afastada da EN18 localizada ou no
Caminho Agrícola Cova de Rodão ou na Rua da Padaria, aquela que esteja mais
próxima e em linha de vista da unidade industrial.
De salientar que de acordo com o EIA em diversas situações, o Ruído Ambiente ((RA)
que inclui o ruído particular da unidade industrial e o ruído residual) - Ruído Residual
((RR) que exclui o ruído particular da unidade industrial) = valor negativo; este erro
técnico (uma vez que RA tem de ser sempre maior ou igual a RR) indicia a adoção de
um tempo de amostragem insuficiente e/ou a não garantia de equivalência do RR
durante a determinação do RA; tal impossibilita que os valores obtidos representem os
valores dos indicadores de ruído de longa duração, estabelecidos no RGR.
Estas incorreções são semelhantes às já detetadas em relatórios anteriores entregues
à APA, no âmbito do processo de Licença Ambiental (datados de 2011 e 2012) e no
âmbito do processo de AIA do Aterro (datado de 2013).

No Anexo XV apresenta-se o novo relatório de ruído realizado nos pontos de
monitorização sugeridos pela Comissão de Avaliação.
Tendo em consideração que a CELTEJO labora em contínuo, e não sendo possível
efetuar a paragem da instalação, não foi avaliado o ruido residual nos novos pontos
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propostos, 1A, 7A e 7B. Aquando da paragem da CELTEJO prevista para Setembro de
2017 será realizada a respetiva medição do ruido residual.

“Avaliação de impactes
2. Apresentar Mapas Lden e Ln do ruído particular da atual unidade e Mapas Lden e Ln do
ruído particular da unidade futura (já com a adição das novas fontes de ruído
associadas ao projeto).
Nestes Mapas devem ainda ser visíveis
•

o edificado, em que deverão ser distinguidos os edifícios sensíveis dos não
sensíveis,

•

os pontos onde foram efetuadas as medições de ruído, designadamente P1A, P2,
P6, P7A P7B

•

e o Ln,RPatual (no mapa Ln mencionado na alínea a) e o Ln,RPfuturo (no mapa Ln
mencionado na alínea b)), em cada um dos pontos P1A, P2, P6, P7A e P7B.

O software e método utilizados para o efeito terão de ser identificados, assim como os
parâmetros de cálculo-inputs do modelo, tais como a potência sonora associada a
cada equipamento e o nº de veículos pesados de e para a unidade industrial (37148
vp/ano, nº vp/ano/período diurno, entardecer e noturno atualmente e 52591 vp/ano, nº
vp/ano/período diurno, entardecer e noturno na situação futura).
A síntese dos valores obtidos deverá ser apresentada da seguinte forma: (…)”

No Anexo XVI apresenta-se o relatório de modelação matemática do ruído
considerando as novas fontes de ruído associadas à nova central de biomassa da EDP
BIOELETRICA e à nova central de cogeração da CELTEJO, assim como, as emissões
de ruído associadas ao tráfego rodoviário inerente aos camiões de transporte de
biomassa.
Face aos resultados obtidos é verificado o cumprimento do critério de incomodidade
em todos os pontos avaliados, para os 3 períodos de referência.
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Medidas de Minimização
3. Efetuar as seguintes alterações nas medidas de minimização propostas no EIA (pág 566 e 5-67):
•

Na fase de construção as atividades consideradas ruidosas devem ocorrer
exclusivamente no período diurno, entre as 08h e as 20h de dias úteis.

•

Só deverá haver receção de biomassa em período diurno por forma a evitar
acréscimo de ruído junto as habitações localizadas próximas da entrada para a
unidade industrial.

Para além destas medidas, devem ser acrescentadas novas medidas em função dos
resultados obtidos no novo Estudo a apresentar.
O Quadro resumo das principais medidas de minimização deve ser alterado em
conformidade.

4.7 RUÍDO – Medidas de minimização - Rev
Na fase de construção as atividades consideradas ruidosas devem ser distribuídas ao
longo do período diurno das 08h–20h de dias uteis, de modo a evitar grandes impactes
de ruído em horários mais sensíveis onde a incomodidade seja mais sentida. Além
disso, é necessário solicitar à Câmara Municipal a licença especial de ruído para as
atividades ruidosas temporárias durante a fase de obra.
O empreiteiro deve apresentar os comprovativos do cumprimento dos níveis de ruido
dos equipamentos em obra conforme estabelecido no Anexo V do Decreto-Lei n.º
221/2006, de 8 de Novembro, por forma a garantir a presença em obra, caso seja
possível, unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos
termos

da

legislação

aplicável

e

que

se

encontrem

em

bom

estado

de

conservação/manutenção.
Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao
transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo
e/ou sobrantes, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e
junto a recetores sensíveis.
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No início da laboração da instalação e sempre que sejam efetuadas modificações
significativas de funcionamento ou existam reclamações deverá ser efetuada uma
monitorização de ruído no sentido da verificação do regulamento geral de ruído
conforme o plano de monitorização proposto.
Finalmente, só deverá haver receção de biomassa em período diurno por forma a
evitar acréscimo de ruído junto às habitações localizadas próximas da entrada para a
unidade industrial.
Tendo por base o resultado da modelação matemática de ruído verifica-se que com a
entrada em funcionamento dos novos Projetos a instalar na CELTEJO há o
cumprimento dos critérios de incomodidade e valor limite de exposição, não havendo
lugar a novas medidas de minimização.
No entanto se os resultados da monitorização de ruído a realizar após a
implementação do projeto para validação da modelação, derem o incumprimento em
algum dos pontos monitorizados terão que ser tomadas as devidas medidas
específicas a definir em função dos resultados obtidos.
Tabela Im03-rev – Quadro resumo das principais medidas de minimização
Medidas / Fase
RUÍDO
• Horário dos trabalhos de construção civil, deverá ser limitado ao período diurno de dias uteis (construção);
• O tráfego em obra e na fase de funcionamento deverá ocorrer em período diurno (construção/funcionamento);
• Elaboração de uma monitorização de ruído após a implementação do projeto no sentido de verificar o cumprimento do
RGR (funcionamento);
• Se resultados da monitorização de ruido, a realizar após a implementação do projeto, derem incumprimento em algum
dos pontos deverão ser implementadas as devidas medidas de mitigação no sentido do cumprimento do RGR.
• Sempre que haja alteração nos principais equipamentos com emissão de ruído deverá ser efetuada nova monitorização,
(funcionamento);
• Só deverá haver receção de biomassa em período diurno por forma a evitar acréscimo de ruído junto às habitações
localizadas próximas da entrada para a unidade industrial.
• Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e
materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou sobrantes, minimizando a passagem no interior dos
aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis (construção);
• Garantir a presença em obra, caso seja possível, unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica
nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção (construção);
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Plano de Monitorização de Ruído
4. Acrescentar no item Periodicidade o seguinte:
•

A realização da campanha de medições deve ser efetuada no primeiro ano de
exploração do projeto, após a implementação das medidas de minimização. Caso
nessa campanha sejam detetados valores acima dos limites legais, deverá ser
efetuada

nova

campanha

após

a

adoção

de

medidas

de

minimização

suplementares.

No Anexo XVII apresenta-se o Plano de Monitorização do Ruido com a devida
alteração sugerida para o item periodicidade.

SOCIOECONOMIA
1. Justificar os critérios de significância para este descritor ambiental, face à seguinte
afirmação “Em relação aos aspetos socio-economicos (ex: população, infraestruturas,
etc.) os impactes consideraram-se significativos quando determinam alteração da
qualidade de vida das populações mais próximas; quando o projeto envolve
investimentos que poderão ter efeitos socio económicos não só a uma escala de
região mas também nacional ou da comunidade europeia o impacte considerou-se
muito significativo”.

Para o descritor ambiental Socio-economia, a significância dos critérios está ligada à
escala com que os efeitos dos impactes do projeto são sentidos. Assim, os impactes
consideram-se significativos, seja de forma positiva ou negativa, quando os seus
efeitos são sentidos ao nível das populações mais próximas e diretamente afetadas
pelo projeto e que isso resulte numa alteração da sua qualidade de vida. Por exemplo,
há uma melhoria da qualidade de vida associada a uma dinamização da economia
local pela presença de trabalhadores na fase de construção.
No caso de o projeto ter efeito não só na economia local mas também promover
ganhos a uma escala nacional e até da comunidade considerou-se muito significativo
pois estes ganhos, sejam económicos ou de carácter social (energias renováveis,
consumo consciente, etc) terão uma repercussão maior num contexto de escala
alargada.
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Apear de a fase de construção ter muitos postos de trabalho afetos considerou-se
pouco significativo pelo facto de ser por um período efémero

2. Referir a afetação prevista de trabalhadores para a fase de construção do projeto. Na
fase de funcionamento, prevê-se a criação de 10 novos postos de trabalho diretos e de
cerca de 100 indiretos, devendo ser explicitada a forma de obtenção desta estimativa
de postos de trabalho diretos e, sobretudo, indiretos.

Atendendo à dimensão do projeto e com base na experiência de projetos de valor
semelhante ou superior estima-se que na fase de construção possam estar envolvidos
entre 100 a 130 trabalhadores. Envolvidos em obra de construção civil e estruturas
metálicas, devido à construção de infraestruturas de receção e armazenagem de
biomassa e estruturas metálicas de suporte de equipamentos, cobertura e de
transporte. Atingiremos assim facilmente um número de 30 a 40 trabalhadores em
cada uma destas especialidades.
Envolvendo o projeto a construção de uma caldeira teremos também um número
elevado de especialistas em tubagens e soldadura (cerca de 20). As restantes
especialidades como elétrica, automação e controlo, isolamentos térmicos e HAVAC
serão responsáveis por colocar em obra mais de 40 trabalhadores. Restam as
atividades de coordenação e supervisão ao qual se atribuem cerca de 10
trabalhadores, perfazendo deste modo, numa estimativa conservadora, cerca de 130
trabalhadores em obra. Neste número não foram incluídos trabalhos de construção e
montagem de equipamentos em oficina, fora do site industrial, e que poderão
facilmente envolver mais 40 ou 50 trabalhadores.
Na fase de funcionamento teremos como postos de trabalho diretos os operadores da
instalação que assegurarão um funcionamento em contínuo de 24 horas/dia, durante
365 dias por ano e que estimamos com um grau de confiança elevado sejam 10
trabalhadores. Neste número não se incluem funções de apoio como por exemplo de
movimentação interna de biomassa e manutenção das instalações, dado que serão
asseguradas em regime de prestação de serviços pela CELTEJO.
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Para fornecimento das 350 000 ton/ano de biomassa florestal à nova Central de
Biomassa será necessário reforçar toda a estrutura de recursos humanos em
atividades de recolha e processamento de biomassa, transporte de biomassa e
atividades correlacionadas como manutenção de máquinas e equipamentos deste
setor. Baseando esta afirmação no conhecimento existente de que este mercado em
crescimento, assenta em empresas existentes que trabalham com recursos mínimo e
vão adaptando os seus recursos à procura crescente de recursos florestais.
Projetos semelhantes anunciados por entidades oficiais em 2016 (fonte: http://mandate.com/empregos/centrais-de-biomassa-no-fundao-e-viseu-criam-320-postos-detrabalho/), estimam que cada posto de trabalho direto numa central de biomassa gera
cerca de 5 postos de trabalho indiretos. No caso da nova Central de Biomassa de Vila
Velha de Rodão se considerarmos também os cerca de 10 trabalhadores necessários
para as funções de apoio anteriormente referidas, teremos que considerar como
número efetivo de postos de trabalho diretos, cerca de 20 trabalhadores.
Assim sendo e utilizando o rácio oficialmente aceite, o número real de postos de
trabalho indiretos a considerar neste projeto foi estimado em cerca de 100.
Resta salientar que nesta análise preliminar não se entrou em linha de conta com o
efeito multiplicador de um investimento de dezenas de milhões de euros na economia
nacional no médio e longo prazo. Seria expetável que esta análise, mais complexa
mas também mais objetiva, produzisse valores de postos de trabalho indiretos acima
da estimativa conservadora utilizada na nossa análise.

3. A avaliação de impactes da fase de funcionamento deverá considerar os efeitos
resultantes do acréscimo de tráfego pesado (evidenciados na Tabela Dp10), devendo
os mesmos ser classificados na Tabela Im02 – Quadro resumo dos impactes previstos
para o projeto na fase de funcionamento.

O Projeto associado à Central de Biomassa da EDP BIOELÉTRICA conduzirá a um
acréscimo de tráfego associado ao fluxo de camiões de transporte de biomassa
florestal residual.
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O tráfego de camiões à CELTEJO será efetuado entre as 7 horas da manhã e as
20 horas da tarde no sentido de evitar impactes de ruido nos períodos entardecer e
noturno. Havendo um acréscimo de cerca de 4 camiões/h durante o período diurno.
O principal acesso a Vila Velha de Rodão é efetuado a partir da A23, que dá ligação à
EN241 que liga à povoação de Vila Velha do Rodão e respetiva zona industrial. Este
eixo rodoviário tem um tráfego rodoviário muito reduzido e no acesso à EN18 que liga
à CELTEJO existe uma rotunda que permite um fluxo de tráfego constante.
Na chegada à CELTEJO os camiões são encaminhados para uma estrada interna da
CELTEJO com cerca de 600 m de comprimento, onde ficam a aguardar pela
autorização de descarga da biomassa florestal no parque de descarga. A existência
desta estrada no interior da CELTEJO permite desbloquear a EN18 do estacionamento
de camiões a aguardarem a autorização de descarga e o não congestionamento do
trânsito local.
Assim considera-se este um impacte negativo, pouco significativo, direto, curto prazo,
muito provável e permanente porque decorrerá durante todo o período de vida do
projeto.
O ruido associado ao acréscimo de tráfego rodoviário de camiões, conforme relatório
de modelação matemática de ruído, elaborado pela Sonometria, não acarretará
incumprimento aos valores de ruído junto à entrada na CELTEJO.
Descrição sucinta do
Impacte

Natureza

Importância

Efeito

Probabilidade

Faseamento

Duração

FASE DE FUNCIONAMENTO
SÓCIO-ECONOMIA
Criação de novos postos de
trabalho

Positivo

Significativo

Direto

Muito provável

Curto prazo

Permanente

Ruido associado ao tráfego
rodoviário

Negativo

Pouco
significativo

Direto

Muito provável

Curto prazo

Permanente

Aumento do tráfego
rodoviário

Negativo

Pouco
significativo

Direto

Muito provável

Curto prazo

Permanente
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B. RESUMO NÃO TÉCNICO (RNT)
O RNT deverá ser reformulado de modo a ter em consideração e integrar os elementos
adicionais ao EIA, acima solicitados. O novo RNT deverá ter uma data atualizada.
O RNT deverá ser revisto, ainda, nos seguintes aspetos:
•

Na figura 01 (Implantação da Central da Biomassa no interior da CELTEJO), na
página 6, embora estejam indicados os pontos 1, 2, 3 e 4, os mesmos não se
encontram legendados.

•

Indicar qual o acréscimo de ruído e emissões gasosas com a entrada em
funcionamento dos novos equipamentos.

Junto se envia a revisão do RNT que deverá substituir a versão anterior de Julho de 2016
para a nova versão datada de Fevereiro de 2017.
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