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T 160701
SOCIEDADE BIOELÉCTRICA DO MONDEGO, SA
Licenciamento Único de Ambiente (LUA) da Central Termoeléctrica a Biomassa

Elementos Adicionais
1.

INTRODUÇÃO
O presente documento tem por objectivo dar satisfação ao pedido de elementos
adicionais por parte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), na qualidade de
Entidade Licenciadora no Domínio do Ambiente (ELDA), designadamente pelo regime
de avaliação de impacte ambiental e pelo regime de prevenção e controlo integrados da
poluição, relativos ao projecto da Central Termoeléctrica a Biomassa, conforme ofício
com a referência S017429-201703-DLUA, datado de 17.03.2017.

2.

ELEMENTOS ESPECÍFICOS DA AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (AIA)

2.1

Descrição do Projecto

2.1.1

Esclarecer qual a função da Subestação e do Posto de Seccionamento em 60 kV,
representados no desenho do anexo 13, indicando as respetivas áreas totais.
Para operacionalizar a ligação da central a biomassa à rede eléctrica nacional serão
instalados os seguintes equipamentos:
•

Linha aérea desde o ponto de ligação ao Serviço Eléctrico Público (SEP) até ao
Posto de Seccionamento;

•

Posto de Seccionamento em 60 kV, que inclui equipamento de corte e
monitorização de energia eléctrica. Este posto de seccionamento é necessário para
transferir a ligação via “linha aérea” para “cabo enterrado” de interligação com a
subestação interna;

•

Subestação interna a instalar em novo edifício com 3 pisos, constituída por:
− Equipamento GIS, ao nível dos 60 kV;
− Equipamentos de medida, protecção e contagem;
− Transformador de potência de 50 MVA, ONAN 60/10 kV;
− Quadros de Média Tensão em 10 kV;
− Quadros de Baixa Tensão;
− Equipamento de AVAC.

Tal como indicado no quadro do Desenho n.º Z111-00-0028-00, incluído no Anexo XIII
do Volume de Anexos do EIA, o Posto de Seccionamento irá ocupar uma área de
896 m2 e a subestação uma área de 370 m2.
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2.1.2

Apresentar uma descrição da linha elétrica aérea, a 60 kV, indicando qual o ponto de
ligação ao Serviço Elétrico Nacional, e apresentar cartografia com o provável corredor
da linha eléctrica.
A central a biomassa terá a sua ligação à rede eléctrica nacional de 60 kV na Subestação
(SE) da REN de Lavos.
A central a biomassa será ligada ao novo Posto de Seccionamento exterior de 60 kV a
instalar na CELBI. A partir deste posto será construída uma linha aérea dupla de 60 kV,
da responsabilidade da EDP, estabelecida em apoios metálicos de estrutura reticulada,
equipada com cabo de guarda, incluindo fibras ópticas para suporte dos sistemas de
protecção e de comunicações a implementar.
Apresenta-se no Anexo 1 a implantação cartográfica do provável corredor para a linha
aérea de 60 kV de ligação à Subestação de Lavos.

2.1.3

Reformular a planta da central a biomassa, de forma a incluir a linha elétrica
interna, a 10 kV, que liga o gerador à subestação.
No Desenho n.º Z111-00-0028-00, incluído no Anexo 2 do presente documento, foi
marcado o traçado da linha eléctrica de ligação do gerador à subestação.

2.1.4

Indicar as principais características da linha elétrica interna, a 10 kV, incluindo a
sua extensão. Esclarecer ainda se será enterrada e se for o caso as dimensões da vala.
A ligação desde o Quadro de Média Tensão em 10 kV da subestação até aos terminais
do gerador será feita com cabo do tipo LXHIOV de 3 x (4 x 1 x 400 mm2), 8,7/15 kV,
numa extensão de 140 m, aéreo, colocado em esteira adequada no interior de edifícios.

2.1.5

Apresentar em planta as diferentes zonas das instalações fabris da CELBI
apresentadas na página IV-149 do EIA.
Os diferentes elementos do projecto da central a biomassa, identificados por zonas na
página IV.149 do EIA, estão representados no ortofotomapa com o extracto das instalações
fabris da CELBI, bem como estão identificados no Desenho n.º Z111-00-0028-00, incluído
no Anexo XIII do Volume de Anexos do EIA, respeitante à planta geral da CELBI.

2.1.6

Esclarecer qual o horário previsto para a fase de construção.
O horário previsto para a fase de construção é das 8:00h às 18:00h nos dias úteis.

2.1.7

Esclarecer a incoerência dos valores de acréscimo de tráfego de veículos pesados entre o
ponto 6.10.6 (23 810 veículos pesados /dia) e o Quadro V.9 (30 426 veículos pesados /dia).
Tal como indicado no ponto 6.10.6 do Capítulo III do EIA (página III-32), o tráfego de 23
810 veículos pesados por ano e não por dia, dizem respeito apenas à nova central a
biomassa, enquanto que os 30 426 veículos pesados por ano incluem também o acréscimo
na situação futura na CELBI e na central a biomassa existente da EDP Bioeléctrica (ver
Quadro III.9 da página III.34 do EIA – o valor de 30 426 veículos pesados por ano é obtido
pela diferença entre a situação futura e a situação verificada em 2015).
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2.1.8

Apresentar o cronograma de trabalhos previstos para a fase de construção.
No Anexo 3 do presente documento incluiu-se o cronograma dos trabalhos previstos na
fase de construção.

2.2

Caracterização da Situação Actual e Avaliação de Impactes

2.2.1

Recursos hídricos e qualidade da água

2.2.1.1 Apresentar a quantificação dos valores do consumo de água nos vários inputs ao
processo que conduzem à previsão do consumo de água na central de 155 m³/h.
No ponto 6.10 do Capítulo III do EIA (página III-29) foram indicadas as bases para a
estimativa do consumo de água de 155 m3/h, descritas a seguir.
•

Reposição do volume de condensados por perdas nos circuitos água/vapor
(estima-se igual a 5% do volume de vapor produzido);

•

Purga contínua da caldeira (estima-se em 2% do volume de vapor produzido);

•

Perdas por evaporação e purgas do circuito de água de arrefecimento (estima-se
igual a 2% do caudal de água de circulação);

•

Água de selagem das bombas (consumo muito reduzido);

•

Lavagens de pavimentos, etc.

No caso das perdas por evaporação e purgas do circuito de água de arrefecimento o
valor mais preciso é de 1,85%.
Assim, como a produção nominal de vapor na caldeira a biomassa é de 150 t/h
(página III-16 do EIA) e o caudal de água de arrefecimento é de 7 800 m3/h (página III-26
do EIA), obtêm-se os seguintes valores nominais do consumo de água:
•

Reposição de condensados: .....................................7,5 m3/h;

•

Compensação das purgas da caldeira: .....................3,0 m3/h;

•

Compensação no circuito de arrefecimento: .......144,3 m3/h.

O consumo de água de selagem e de lavagens de pavimentos será muito reduzido.
2.2.1.2 Esclarecer a "função" dos dois pontos de água inventariados como "Outros" na
Figura IV.19 (pág. IV-71) e que se localizam dentro do limite da área do projecto.
Os pontos de água designados por 249/18 e 249/20 na Figura IV.19 do EIA, localizados
no interior do perímetro industrial da CELBI, são piezómetros.
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2.2.1.3 Esclarecer se foi equacionada, e qual, uma alternativa à origem actual do
abastecimento de água (água superficial do Canal do Mondego).
Não foram equacionadas alternativas à origem que está a ser considerada para
abastecimento de água à central de biomassa da Sociedade Bioeléctrica do Mondego,
dado que as disponibilidades superficiais da bacia de Mondego são largamente
excedentárias como foi evidenciado no capítulo IV do Relatório do EIA.
Como ali foi referido, o índice de escassez WEI+ na bacia do Mondego assume o valor
10%, a que corresponde uma situação de não escassez (PGRH Vouga, Mondego e Lis
2016-2021).
Também o balanço das disponibilidades/necessidades, apresentado no PGRH Vouga,
Mondego e Lis 2009-2015, já indicava para a sub-bacia do Mondego uma taxa de
utilização dos recursos de 9,9% em ano médio, de 18,4% em ano seco e de 6,7% em ano
húmido, tendo sido estimado um valor de 283,2 hm3/ano para as necessidades de água
totais na bacia do Mondego, em ano médio.
2.2.1.4 Apresentar uma avaliação dos impactes nos recursos hídricos, em termos
quantitativos, caso seja necessário recorrer às captações da CELBI localizadas na
Mata do Urso.
Como referido acima, a central a biomassa da Sociedade Bioeléctrica do Mondego não
irá recorrer a origens subterrâneas para satisfação das necessidades de água do Projecto.
Por mera hipótese de raciocínio, poder-se-á admitir a possibilidade de utilizar os furos
de captação da CELBI para abastecimento da totalidade das necessidades da nova
central.
Nessa base, são de atender os seguintes pressupostos:
3

− Volume anual de água para a nova central a biomassa: 1,36 hm /ano;
3

− Disponibilidades hídricas da massa de água Leirosa-Monte Real: 46 hm /ano

(PGRH Vou, Mondego e Lis 2009-2015);
3
− Extracções na massa de água Leirosa-Monte Real: 24 hm /ano (onde se incluem os
pedidos actuais da CELBI), que representam cerca de 52,2% das disponibilidades
(PGRH Vou, Mondego e Lis 2009-2015);
− A massa de água subterrânea Leirosa – Monte Real encontra-se em bom estado
quantitativo, atendendo ao balanço entre disponibilidades/extracções e à análise
de tendências de evolução do nível piezométrico (PGRH Vou, Mondego e
Lis 2009-2015);
3
− O balanço de água apresenta actualmente um valor de +22 hm /ano.
Nos pressupostos acima enunciados, admite-se uma redução do balanço de água para
+21 hm3/ano, caso a totalidade das necessidades da central a biomassa fossem satisfeitas
a partir das captações de água subterrânea da CELBI, situação que aqui se coloca como
mero exercício teórico.

Estudo de Impacte Ambiental da Central Termoeléctrica a Biomassa – Elementos Adicionais
4

Nas circunstâncias acima referidas, o impacte associado à hipótese assumida teria
natureza negativa, magnitude pouco significativa, abrangência regional e carácter
reversível.
2.2.2

Qualidade do Ar

2.2.2.1 Na consideração dos efeitos cumulativos com as instalações mais próximas,
nomeadamente quanto às emissões gasosas e qualidade do ar, deve ser fundamentada
a não inclusão de unidades industriais presentes no Parque Industrial e Empresarial
da Figueira da Foz, algumas das quais, dada a sua tipologia, se considera deverem
integrar essa avaliação.
Em termos de unidades industriais existentes no Parque Industrial da Figueira da Foz,
apenas é de salientar a instalação da United Resins – Produção de Resinas, que poderia
ter eventualmente alguma relevância em termos de emissões gasosas.
A United Resins, que se dedica ao fabrico de resinas a partir de colofónia (destilação da
resina de pinheiro), é uma instalação PCIP com a LA n.º 371/2012.
Dispõe de duas pequenas caldeiras de aquecimento de óleo térmico (2 x 4,7 MWt), com
uma delas de reserva, bem como de uma pequena caldeira de produção de vapor com a
potência térmica de 2,86 MWt.
Dado que as caldeiras utilizam gás natural como combustível, apenas poderia ter
eventualmente algum significado a emissão de NOx, mas como a sua potência térmica é
muito reduzida, os caudais mássicos desse poluente não têm expressão relevante.
Existem ainda 3 sistemas de despoeiramento (silos de carga dos reactores e sistemas de
descarga de produto final), dispondo de filtros de mangas de elevada eficiência, bem
como um lavador de vapores com demister para minimizar as emissões de gotículas de
água e/ou aerossóis.
Nestes casos, poderia eventualmente ter algum significado a emissão de PTS, mas
devido à elevada eficiência dos sistemas de tratamento, a LA n.º 371/2012 impõe, em
cada uma das chaminés, VLE de 5 mg/Nm3 ou 0,1 kg/h (0,028 g/s), ou seja, valores de
emissão muito reduzidos.
Assim, dado que são muito reduzidas as emissões de poluentes na United Resins, não
foram consideradas no estudo de dispersão apresentado no EIA.
2.2.2.2 Apresentar as emissões atmosféricas, em toneladas por ano, para os poluentes NOx,
SO2 e PTS, na situação actual de referência e na futura, e comparação das mesmas.
Em ambas as situações devem ser consideradas todas as fontes de emissão já
apresentadas no estudo e ainda as existentes nas instalações da Navigator Figueira,
nomeadamente: as da Central de Cogeração a gás natural em Lavos e as da Specialty
Minerals Portugal.
Em primeiro lugar, é de salientar que o estudo de dispersão de poluentes considerado no
EIA incluiu as fontes da Central de Cogeração a gás natural de Lavos, a qual está
integrada no Complexo Industrial da Navigator Figueira.
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No estudo de dispersão de poluentes essas fontes foram identificadas como GT1
(Turbina a Gás/Caldeira Recuperativa 1) e GT2 (Turbina a Gás/Caldeira
Recuperativa 2).
No Quadro 1 apresentam-se as emissões atmosféricas, em toneladas por ano, para os
poluentes NOx, SO2 e PTS, na situação actual de referência (ano de 2015) e na situação
futura, tendo-se incluído as emissões da Specialty Minerals Portugal, obtidas desta
empresa.
Quadro 1 – Emissões atmosféricas (t/ano)
Fontes
Nova Caldeira a Biomassa
Caldeira a Biomassa
Caldeira de Recuperação, Forno
de Cal, Caldeira Auxiliar e
Lavador de Gases

SO2
NOx como NO2
Actual
Futuro
Actual
Futuro
Nova Central a Biomassa
209
26
Central a Biomassa (Bioeléctrica)
235
243
33
34
CELBI
700

PTS
Actual

Futuro

-

9

14

14

93

60

65

507

48

148

101

Verallia Portugal
8
76
Central de Lares

76

331

331

-

324

324

3

4

4

752

86

Navigator Figueira
Caldeiras de Recuperação, a
Biomassa e Fuelóleo, Forno de
Cal, GT1 e GT2

836

Fornos 1 e 2

8

Turbinas a Gás 1 e 2 e Caldeira
Auxiliar

5

Reactores de Carbonatação

14

753

5

-

Specialty Minerals Portugal
14
3

De referir que as emissões atmosféricas da Nova Central de Biomassa, da Central a
Biomassa da EDP Bioeléctrica e da CELBI, em toneladas por ano, estão indicadas no
EIA, designadamente:
•

Nova Central a Biomassa - Quadro III-4 (página III-30) do Relatório;

•

Emissões actuais da Central a Biomassa (Bioeléctrica) - Quadro 9 (página V-13) do
Anexo V do Volume de Anexos;

•

Emissões actuais da CELBI - Quadro 12 (página IV-28) do Anexo IV do Volume de
Anexos);

•

Emissões actuais e futuras (Central a Biomassa, CELBI e Nova Central a Biomassa) Quadro III.8 (página III-33) do Relatório.

As emissões gasosas no futuro das fontes referidas, em toneladas/ano, têm por base um
regime de funcionamento de 365 dias/ano.
No caso da Navigator Figueira, as emissões previstas no futuro têm em consideração o
projecto de alteração da fábrica de pasta, a ser concretizado a curto prazo.
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As emissões futuras da Verallia Portugal, Central de Lares e da Specialty Minerals
Portugal foram consideradas semelhantes às que se verificaram na situação de
referência.
2.2.2.3 Apresentar o estudo de dimensionamento de chaminé, 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, o mesmo terá 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. Terão,
de ser apresentados todos os parâmetros utilizados no cálculo da altura Hp,
nomeadamente: humidade dos gases, caudal seco dos gases, pressão dos gases, caudal
húmido dos gases, teor de oxigénio e concentração dos poluentes. Na determinação da
altura Hc terão de ser identificados todos os obstáculos na vizinhança e identificados
quais os obstáculos próximos.
O estudo do dimensionamento da chaminé da central a biomassa foi incluído no Anexo VII
do Volume de Anexos do EIA, tendo-se concluído que a altura mínima da chaminé seria de
66,5 m, tendo-se optado por definir, em termos de projecto, uma chaminé com 80 m de
altura, ou seja, uma altura semelhante à altura das chaminés existentes da Caldeira de
Recuperação da CELBI e da chaminé da Caldeira a Biomassa da EDP Bioeléctrica.
A altura mínima da chaminé da central a biomassa de 66,5 m é fixada pelo obstáculo
próximo mais desfavorável, que é constituído pelo edifício da Caldeira de Recuperação da
CELBI, que se situa a 42,3 m de distância da nova chaminé e tem uma altura de 63,8 m.
De acordo com a presente solicitação, foi incluído no Anexo 2 do presente documento o
Desenho n.º Z111-00-0028-00, onde estão localizados e identificados todos os
obstáculos existentes num raio de 300 m da chaminé da central a biomassa. Por sua vez,
na última coluna do quadro incluído nesse desenho, estão indicadas as alturas de todos
os obstáculos existentes no complexo fabril da CELBI, com a referência “elevação”, a
que deverá descontar-se o valor de 100 m, que é a cota de referência do terreno.
Assim, verifica-se que o edifício da Caldeira de Recuperação da CELBI, com 63,8 m de
altura (referência 91 no desenho), é objectivamente o obstáculo próximo mais desfavorável,
pois tem mais de 20 m de altura do que todos os outros obstáculos existentes na CELBI,
incluindo o próprio edifício existente da Caldeira de Recuperação desactivada da CELBI
(referência 22 no desenho), com 41,9 m de altura, que vai ser utilizado para instalar a nova
caldeira a biomassa.
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Para além disso, o estudo de dimensionamento da chaminé, incluído no Anexo VII do
Volume de Anexos do EIA mostra que é o obstáculo constituído pelo edifício da Caldeira
de Recuperação da CELBI que fixa a altura mínima da chaminé e não os caudais mássicos
de poluentes (Partículas, NOx e SO2), já que, mesmo considerando a dependência da nova
chaminé com as chaminés existentes (Forno de Cal, Caldeira de Biomassa, Caldeira
Auxiliar e Caldeira de Recuperação), obtiveram-se as seguintes alturas mínimas para a nova
chaminé:
•
•
•

Partículas ........ 10,1 m;
NOx ................ 27,6 m;
SO2 .................. 10,3 m.

Embora se tivessem usado os caudais de gases nas condições nominais de
funcionamento previstos para a nova caldeira a biomassa, em termos de caudais
mássicos de poluentes foram utilizados os caudais mássicos máximos de poluentes
expectáveis e não os VLE previsíveis que poderão ser definidos com base no Draft
Final do BREF LCP, pelo que foram repetidos os cálculos para essa condição, cujos
dados de base e os resultados se incluíram no Anexo 4.
De salientar que, no caso do recálculo de Hp, foram mantidos os dados de base das
chaminés existentes, em que se verificam situações de dependência com a nova
chaminé, já que são valores máximos reais, não fazendo muito sentido utilizar valores
irrealistas, que nunca são atingidos, associados aos VLE actualmente em vigor para
essas fontes.
Assim, com base no critério Hp, não se verificam alterações sensíveis aos resultados
incluídos no Anexo VII do Volume de Anexos do EIA.
2.2.2.4 Apresentar novas simulações da Qualidade do ar para a situação de referência e futura,
considerando a estimativa correta das emissões atmosféricas, tendo em atenção o referido
no ponto 2.2.2), e uma vez que os resultados apresentados nas simulações revelam a
incorrecta aplicação do modelo de dispersão. Porquanto, e só a título de exemplo, as
concentrações finais de PM10 média anual serem cerca de 20 vezes inferiores às
concentrações médias anuais obtidas na estação da qualidade do ar de Ervedeira
(estação regional de fundo). As estimativas de emissões atmosféricas futuras não podem
considerar as alterações que irão ser realizadas na Navigator Figueira, dado que não são
objeto do presente estudo.
Enquadramento
Em primeiro lugar, é de referir que se obteve a confirmação de que a Agência Portuguesa
do Ambiente decidiu que o projecto de alterações da Navigator Figueira não estará sujeito a
procedimento de AIA, pelo que é mais uma razão para serem avaliados os impactes
cumulativos desse projecto na qualidade do ar envolvente dos complexos industriais da
CELBI e da Navigator Figueira, tendo-se optado por manter na estimativa das emissões
atmosféricas futuras as modificações previstas nas emissões gasosas desta última instalação.
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Apesar de serem reduzidas as emissões gasosas das chaminés da fábrica de carbonato de
cálcio precipitado da Specialty Minerals Portugal, existente no Complexo Industrial da
Navigator Figueira, foram realizadas novas simulações da situação de referência e da
situação futura em relação às emissões atmosféricas, considerando também as emissões
da fábrica de carbonato de cálcio.
De salientar que o estudo de dispersão apenas considera como fontes de poluentes as
chaminés das unidades industriais existentes na envolvente alargada do local do projecto,
pelo que não entra em linha de conta com outras fontes poluentes existentes, como sejam o
tráfego rodoviário, ou, por exemplo, actividades agrícolas. Assim, não é válido comparar os
resultados obtidos, com a utilização do modelo, com os valores da estação de Ervedeira,
com tipo de ambiente rural e influência de fundo, ou seja, cujas concentrações de poluentes,
designadamente de PM10, são essencialmente influenciadas por actividades agrícolas.
Estudo de dispersão na situação de referência
A reanálise dos níveis de qualidade do ar foi efectuada com a modelação da dispersão
de poluentes, considerando as fontes existentes nas instalações da CELBI, da Navigator
Figueira, incluindo a Special Minerals Portugal, da Verallia Portugal e da Central de
Lares, com base nos caudais mássicos de poluentes que se verificaram no ano de 2015.
Tal como considerado no EIA, foi definido um domínio de simulação abrangendo uma
malha cartesiana de 14 × 15 km, com pontos de cálculo espaçados de 1 km, e um grupo de
receptores discretos, constituído pelos aglomerados populacionais localizados na
envolvência directa da CELBI e da Navigator Paper Figueira (Leirosa, Sampaio e Cabeço
de Pedra), bem como a estação de Ervedeira. Teve-se em conta o relevo da zona de
simulação.
Os poluentes considerados foram o dióxido de enxofre (SO2), o dióxido de azoto (NO2),
e as Partículas em Suspensão (PM10).
Para cada receptor, foram calculadas as concentrações dos diversos poluentes, nos
períodos e condições definidos na legislação sobre qualidade do ar.
Para a modelação da qualidade do ar manteve-se a utilização do modelo ISCST3 (Industrial
Source Complex – Short Term Version 3), da EPA, englobado na interface ISC–AERMOD
View, que também inclui os modelos da EPA ISC–PRIME e AERMOD e a informação
meteorológica da região em estudo foi obtida para o ano de 2015 através do modelo TAPM
(The Air Pollution Model), desenvolvido pela CSIRO – Atmospheric Research.
No Quadro 2 indicam-se as emissões das fontes pontuais consideradas nas simulações
efectuadas.
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Quadro 2 – Emissões das fontes pontuais consideradas na situação de referência
Fontes
Caldeira a Biomassa
Caldeira de Recuperação
Forno de Cal
Caldeira Auxiliar
Lavador de Gases
Caldeiras de Recuperação, a
Biomassa e a Fuelóleo
Forno de Cal
GT1 (Turbina a Gás/CR 1)
GT2 (Turbina a Gás/CR 2)

H
D
T
V
SO2
NOx
(m)
(m)
(ºC)
(m/s)
(g/s)
(g/s)
Emissões da Central a Biomassa (Bioeléctrica)
80
2,2
140
26,9
1,1
7,7
Emissões da CELBI
80
3,39
140
19,8
1,7
19,0
70
1,65
235
15,2
0,07
4,5
70
2,5
129
0,7
0,17
60
1,5
66
10,0
0,53
Emissões da Navigator Figueira
91
58
50
50

Forno 1
Forno 2

66
66

Turbina a Gás 1
Turbina a Gás 2
Caldeira Auxiliar

63
63
35

4,5

164

14,9

PM10
(g/s)

CO
(g/s)

COV
(g/s)

0,4

7,1

0,2

1,6
0,23
0,02
0,07

18,9
0,91
0,02
-

0,49
0,06
0,01
2,5

16,4

22,6

5,7

30,4

1,8

1,6
294
12,2
11,5
2,7
186
18,7
2,7
180
17,1
Emissões da Verallia Portugal
1,7
334
4,6
0,72
1,7
334
7,5
1,7
Emissões da Central de Lares
6,9
84
19,1
6,9
84
21,1
1,29
171
6,4

4,5
3,7
3,6

0,08
0,06
0,06

0,53
0,53
0,58

0,2
0,18
0,19

5,6
4,9

0,12
0,13

0,50
0,39

0,03
0,03

12,5
14,4
1,1

0,19
0,24
0,003

1,5
2,3
0,003

2,6
2,1
0,03

Quadro 2 – Emissões das fontes pontuais consideradas na situação de referência (cont.)
Fontes
Reactor de Carbonatação 1
Reactor de Carbonatação 2
Reactor de Carbonatação 3
Reactor de Carbonatação 4
Reactor de Carbonatação 5
Reactor de Carbonatação 6

NOx
H
D
T
V
SO2
(g/s)
(g/s)
(m)
(m)
(ºC)
(m/s)
Emissões da Specialty Minerals Portugal
16,6
0,5
165
17
0,03
0,12
16,6
0,5
101
14
0,01
0,12
16,6
0,5
95
13
0,02
0,07
16,6
0,5
251
18
0,03
0,02
16,6
0,5
91
14
0,01
0,16
16,6
0,5
104
13
0,02
0,06

PM10
(g/s)

CO
(g/s)

COV
(g/s)

0,03
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02

-

-

Fontes: Bioeléctrica, Celbi, Navigator Paper Figueira, Verallia Portugal, EDP Produção e Specialty Minerals Portugal

Com base numa metodologia específica da EPA, denominada método ARM (Ambient Ratio
Method) (OML / ARM Workgroup, 1998), utilizou-se um rácio constante de 70% (v/v)
para converter os valores de NOx a NO2. De forma conservativa, considerou-se que os
valores de PM10 são coincidentes com os de Partículas Totais em Suspensão.
Nas simulações foram usados dados detalhados sobre a forma dos edifícios e estruturas
existentes nas instalações consideradas.
Apresentam-se nos Quadros 3 e 4 os valores estimados a partir da aplicação do modelo
de dispersão.
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Em relação à simulação incluída no EIA, a análise dos valores mostra o seguinte:
Relativamente ao SO2:
As concentrações de SO2 mantêm-se baixas, não se verificando excedências ao
valor limite de uma hora (350 µg/m3), em toda a malha analisada;
O ponto de concentração máxima, na base horária (34,1 µg/m3em vez de
33,8 µg/m3 no EIA), ocorre a cerca de 2 km a Nascente da Navigator Figueira,
ou seja, no mesmo ponto da simulação incluída no EIA.
Nos receptores sensíveis, obtiveram-se valores semelhantes aos do EIA, embora
ligeiramente superiores.
Relativamente ao NO2:
As concentrações de NO2 mantêm-se relativamente baixas, não se verificando
excedências ao valor limite de uma hora (200 µg/m3), em toda a malha
analisada;
O ponto de concentração máxima, na base horária (68,0 µg/m3, igual ao valor
obtido no EIA), ocorre junto às instalações da Navigator Figueira, ou seja, no
mesmo ponto da simulação incluída no EIA.
Nos receptores sensíveis, obtiveram-se valores ligeiramente superiores aos do EIA.
Relativamente às partículas (PM10):
As concentrações de PM10 mantêm-se muito baixas, embora um pouco
superiores às que foram obtidas no EIA, não se verificando excedências ao valor
limite diário (50 µg/m3), em toda a malha analisada;
O ponto de concentração máxima, na base diária (2,6 µg/m3 em vez de
2,4 µg/m3 no EIA), ocorre também nas instalações da Navigator Figueira.
Nos receptores sensíveis, obtiveram-se valores um pouco superiores aos que foram
obtidos na simulação incluída no EI
Assim, não se verificam alterações sensíveis aos resultados obtidos no EIA, em que não
foram consideradas as emissões da Specialty Minerals Portugal.
Estudo de dispersão na situação futura
Os impactes na situação futura serão resultantes das emissões gasosas já avaliadas na
situação de referência, acrescidas da central a biomassa.
Foram tidas em conta também as alterações previstas na Navigator Figueira,
designadamente a redução das emissões de SO2.
O Quadro 5 mostra as características previstas para as emissões da nova Central a
Biomassa, Central a Biomassa da Bioeléctrica, CELBI, Navigator Figueira, Verallia
Portugal, Central de Lares e Specialty Minerals Portugal.
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Quadro 3 – Concentrações nos receptores (µg/m3)
Receptores

M

P

3

Valor limite (µg/m )

SO2 Máx. 1h(1)

SO2 Máx. 24h(2)

NO2 Máx. 1h(4)

NO2 ano

PM10 Máx. 24h(3)

PM10 ano

350

125

200

40

50

40

Leirosa

135 831

343 253

15,7

2,4

9,0

0,19

1,1

0,02

Sampaio

138 201

342 319

10,8

4,9

18,2

1,4

2,0

0,22

Cabeço da Pedra

139 474

342 420

23,7

9,9

16,7

0,82

1,0

0,09

Estação de Ervedeira

135 123

328 561

9,8

5,2

10,0

0,49

0,76

0,06

(1)
(3)

(2)

Valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil
Valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil

(4)

Valor a não exceder mais de 3 vezes em cada ano civil
Valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil

Quadro 4 – Concentrações máximas (µg/m3), pontos onde ocorrem e nº de excedências
Concentração Máxima e
Pontos onde ocorrem
Concentração máxima
Coordenadas Gauss Datum de
Lisboa
Número de excedências

UN.

SO2 Máx. 1h(1)

SO2 Máx. 24h(2)

NO2 Máx. 1h(4)

NO2 ano

PM10 Máx. 24h(3)

PM10 ano

µg/m3

34,1

15,5

68,0

1,4

2,6

0,22

M
P

141 000
344 000

142 000
343 000

139 000
344 000

138 200
342 300

138 000
343 000

138 200
342 300

0

0

0

na

0

na
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Quadro 5 – Emissões das fontes pontuais consideradas na situação futura
Fontes
Nova Caldeira a Biomassa
Caldeira a Biomassa
Caldeira de Recuperação
Forno de Cal
Caldeira Auxiliar
Lavador de Gases
Caldeiras de Recuperação, a
Biomassa e a Fuelóleo
Forno de Cal
GT1 (Turbina a Gás/CR 1)
GT2 (Turbina a Gás/CR 2)
Forno 1
Forno 2
Turbina a Gás 1
Turbina a Gás 2
Caldeira Auxiliar
Reactor de Carbonatação 1
Reactor de Carbonatação 2
Reactor de Carbonatação 3
Reactor de Carbonatação 4
Reactor de Carbonatação 5
Reactor de Carbonatação 6

H
D
T
V
SO2
NOx
(m)
(m)
(ºC)
(m/s)
(g/s)
(g/s)
Emissões da Nova Central a Biomassa
80
2,4
150
25
0,8
6,6
Emissões da Central a Biomassa (Bioeléctrica)
80
2,2
140
26,9
1,1
7,7
Emissões da CELBI
80
3,39
140
19,8
1,7
19,0
70
1,65
235
15,2
0,07
4,5
70
2,5
129
0,7
0,17
60
1,5
66
10,0
0,53
Emissões da Navigator Paper Figueira

PM10
(g/s)

CO
(g/s)

COV
(g/s)

0,3

8,9

0,6

0,4

7,1

0,2

1,6
0,23
0,02
0,07

18,9
0,91
0,02
-

0,49
0,06
0,01
2,5

17,3

3,0

32,9

1,8

1,6
294
12,2
0,05
3,4
2,7
186
18,7
3,7
2,7
180
17,1
3,6
Emissões da Verallia Portugal
66
1,7
334
4,6
0,72
5,6
66
1,7
334
7,5
1,7
4,9
Emissões da Central de Lares
63
6,9
84
19,1
12,5
63
6,9
84
21,1
14,4
35
1,29
171
6,4
1,1
Emissões da Specialty Minerals Portugal
16,6
0,5
165
17
0,03
0,12
16,6
0,5
101
14
0,01
0,12
16,6
0,5
95
13
0,02
0,07
16,6
0,5
251
18
0,03
0,02
16,6
0,5
91
14
0,01
0,16
16,6
0,5
104
13
0,02
0,06

0,09
0,06
0,06

0,48
0,53
0,58

0,2
0,18
0,19

0,12
0,13

0,50
0,39

0,03
0,03

0,19
0,24
0,003

1,5
2,3
0,003

2,6
2,1
0,03

0,03
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02

-

-

91

4,5

164

14,9

1,0

58
50
50

Fontes: Soc. Bioeléctrica do Mondego, EDP Bioeléctrica, Celbi, Navigator Paper Figueira, Verallia Portugal, EDP Produção
e Specialty Minerals Portugal

Para a simulação da dispersão de poluentes foi utilizado o modelo que já havia sido
usado para a caracterização da qualidade do ar na situação de referência. Foram
utilizados dados meteorológicos, horários, em tempo real, correspondentes ao período
de um ano (2015), referentes ao local de Leirosa. Nas simulações foram usados dados
detalhados sobre a forma dos edifícios e estruturas existentes e previstos nas instalações.
Considerou-se um domínio de simulação idêntico ao que já havia sido admitido para a
caracterização da situação de referência, bem como o mesmo grupo de receptores
considerados sensíveis, dada a sua proximidade às unidades fabris da CELBI e da
Navigator Figueira e, ainda, a estação de Ervedeira.
Os resultados da dispersão de poluentes apresentam-se no Quadro 6, que mostra as
concentrações ao nível do solo estimadas para cada receptor, na localização em que se
encontra, relativamente às diferentes formas em análise. Por sua vez, no Quadro 7 estão
indicadas as concentrações máximas estimadas para cada forma e ponto em que foram
encontradas, em coordenadas M e P (coordenadas Gauss, datum de Lisboa).
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A análise dos valores por comparação com a situação de referência e com os valores
obtidos na simulação incluída no EIA mostra o seguinte:
Relativamente ao SO2
Na base horária e diária, o modelo estima valores inferiores aos que se obtiveram na
situação de referência, associados às alterações previstas na Navigator Figueira, de
redução das emissões de SO2;
De referir também que, na situação de referência, o ponto de concentração máxima,
na base horária (34,1 µg/m3), ocorre a cerca de 2 km a Nascente da Navigator
Figueira e, no futuro (14,2 µg/m3), situa-se junto às instalações da CELBI, o que
significa que esta instalação passará a ser predominante em termos do efeito da
emissão de SO2;
Em relação à simulação incluída no EIA, obtêm-se valores ligeiramente superiores
nos receptores sensíveis.
Relativamente ao NO2
O modelo estima valores semelhantes aos que se obtiveram na situação de
referência, pelo que não se verificam quaisquer excedências;
De salientar também que, na situação de referência, o ponto de concentração
máxima, na base horária (68 µg/m3), ocorre junto às instalações da Navigator
Figueira, situação que se irá manter no futuro (68 µg/m3);
Em relação à simulação incluída no EIA, obtêm-se valores ligeiramente superiores
nos receptores sensíveis.
Relativamente às partículas (PM10)
O modelo estima valores semelhantes aos que se obtiveram na situação de
referência, pelo que não se verificam quaisquer excedências;
Na situação de referência, o ponto de concentração máxima, na base diária
(2,6 µg/m3), ocorre nas instalações da Navigator Figueira, situação que será mantida
no futuro (2,6 µg/m3);
Em relação à simulação incluída no EIA, obtêm-se valores um pouco superiores nos
receptores sensíveis.
Assim, em termos globais, considerando os impactes cumulativos com as instalações
existentes, mantém-se um impacte positivo, de magnitude reduzida, devido à
minimização das emissões de SO2.
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Quadro 6 – Concentrações nos receptores (µg/m3)
M

P

SO2
Máx. 1h(1)

SO2
Máx. 24h(2)

NO2
Máx. 1h(4)

NO2
Ano

PM10
Máx. 24h(3)

PM10
Ano

-

-

350

125

200

40

50

40

Leirosa

135 831

343 253

2,7

0,97

8,8

0,19

1,1

0,02

Sampaio

138 201

342 319

4,4

1,7

18,2

1,3

2,0

0,21

Cabeço da Pedra

139 474

342 420

5,0

1,5

19,7

0,84

1,0

0,09

Estação de Ervedeira

135 123

328 561

1,6

0,65

10,6

0,50

0,57

0,05

Receptores
Valor limite (µg/m3)

(1)
(3)

(2)

Valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil
Valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil

(4)

Valor a não exceder mais de três vezes em cada ano civil
Valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil

Quadro 7 – Concentrações máximas (µg/m3), pontos onde ocorrem e nº de excedências
Concentração Máxima e Pontos onde
ocorrem
Concentração máxima
Coordenadas Gauss Datum de Lisboa
Número de excedências

UN.

SO2
Máx. 1h(1)

SO2
Máx. 24h(2)

NO2
Máx. 1h(4)

NO2
Ano

PM10
Máx. 24h(3)

PM10
Ano

µg/m3

14,2

4,3

68,0

1,3

2,6

0,21

M
P

137 000
342 000

137 000
342 000

139 000
344 000

138 200
342 300

138 000
343 000

138 200
342 300

0

0

0

na

0

na
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Comparação das condições locais com os dados de PM10 da Estação de Ervedeira
No caso de se considerar que os valores de “fundo” medidos na estação de Ervedeira
são hipoteticamente caracterizadores da zona onde se localiza a CELBI, isto é, que os
valores de fundo na zona envolvente da CELBI são idênticos aos valores de fundo
medidos na estação de Ervedeira para as emissões de PM10, é legítimo adicionar os
valores de concentração de poluentes obtidos no estudo de dispersão aos valores de
fundo na base de média anual, medidos naquela estação de monitorização da qualidade
do ar (valores de 2015), para determinar as concentrações acumuladas resultantes.
No ano de 2015, na estação de Ervedeira, obteve-se o valor médio anual de PM10 de
22,2 µg/m3, cujo valor limite é de 40 µg/m3.
Assim, nos Quadros 8 e 9 apresentam-se as estimativas das concentrações de PM10
resultantes das fontes de emissão consideradas no estudo de dispersão, quando adicionadas
às concentrações de fundo estimadas a partir da estação de Ervedeira (ano de 2015),
respectivamente para a situação de referência e para a situação futura.
Quadro 8 – Situação de referência (concentrações nos receptores)
Receptores
Concentração máxima
Leirosa
Sampaio
Cabeço de Pedra

Coordenadas
M
P
137 000
338 000
135 831
343 253
138 201
342 319
139 474
342 420

PM10 - Ano
22,4
22,2
22,4
22,3

Quadro 9 – Situação futura (concentrações nos receptores)
Receptores
Concentração máxima
Leirosa
Sampaio
Cabeço de Pedra

Coordenadas
M
P
137 000
338 000
135 831
343 253
138 201
342 319
139 474
342 420

PM10 - Ano
22,4
22,2
22,4
22,3

Como se pode verificar, é irrelevante o acréscimo das concentrações de PM10 associado
às emissões das chaminés consideradas no estudo de dispersão, face às eventuais
emissões de fundo.
2.2.3

Ambiente sonoro

2.2.3.1 No que respeita às simulações efetuadas deve ser apresentada a seguinte informação:
2.2.3.1.1 Principais dados de entrada do modelo (TMH/período de referência para o acesso
Norte (Rua Nova), acesso Este (Rua Casarão) e na estrada de acesso à Portaria 2, e
velocidade média; para cada fonte industrial simulada, altura acima do solo, espetro de
frequência (em oitavas) e fonte de informação do nível de potência sonora).
(TMH/período de referência para o acesso Norte (Rua Nova), acesso Este (Rua
Casarão) e na estrada de acesso à Portaria 2, e velocidade média.
No Quadro 10 apresentam-se os dados solicitados.
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Quadro 10- Tráfego futuro considerado para modelação por período
de referência e por sentido
Tipo de veículos

Pesados

Ligeiros (Portaria Principal)
Acesso à Portaria Norte (Rua Nova)
Acesso à Portaria Este (Rua Casarão)
Total no acesso à CELBI

Tráfego diário
(veículos/dia/sentido)
Diurno Entardecer Nocturno
1
1
1
51
9
0
51
9
0
102
18
0

Velocidade
(km/h)
50
50
50
50

Note-se que as Portarias actualmente existentes no complexo industrial da CELBI são
a Portaria Norte (pesados), Portaria Nascente (pesados) e Portaria Principal (ligeiros).
Não existe a Portaria 2.
Os dados de tráfego apresentados acima correspondem aos dados utilizados no modelo
segundo uma distribuição equitativa ao longo do período de referência. Esta
abordagem deve-se ao facto de não existirem dados estimados de tráfego horário,
considerando-se que a metodologia de cálculo utilizada é adequada para o objectivo
final do estudo.
Altura acima do solo
A localização das fontes emissoras foi estabelecida em função da altura total de cada
edifício e do número de pisos equivalente, sendo colada uma grelha de emissão vertical
em todas as fachadas de cada edifício.
Espectro de frequência (em oitavas) e fonte de informação do nível de potência sonora
No Quadro 11 são apresentados os dados solicitados.
Quadro 11 - Espectros de frequência considerados por equipamento no modelo de cálculo
Fontes
(FR1) - Preparação e Armaz de
Biomassa
(FR2) - Caldeira de Biomassa
(FR3) - Turbina de Condensação
(FR4) - Torres de Arrefecimentos

Potência Sonora
(dB(A))

Espectro - Bandas de Frequência 1/1 Oitavas dB(A)
31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

85,0

54,4

67,1

69,7

72,8

79,2

80,4

77,1

75,1

66,8

85,0
85,0
83,0

54,4
54,4
52,4

67,1
67,1
65,1

69,7
69,7
67,7

72,8
72,8
70,8

79,2
79,2
77,2

80,4
80,4
78,4

77,1
77,1
75,1

75,1
75,1
73,1

66,8
66,8
64,8

No que se refere aos espectros de frequência, é de referir que não existe informação
sobre esta matéria nas fichas técnicas dos equipamentos, sendo apenas indicado o
valor de potência sonora absoluto.
Esta é uma situação comum ao nível de equipamento, uma vez que nos certificados
CE é habitual constar apenas e só o Nível de Potência Sonora, sem qualquer
informação do tipo de espectro associado.
Como forma de colmatar esta limitação, e para efeitos da modelação, foi considerada
uma distribuição dos valores absolutos de potência sonora a partir de espectros padrão,
obtidos por medições acústicas realizadas junto de equipamentos e instalações do
mesmo tipo.
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2.2.3.1.2. Dados de ruído particular simulados junto à fachada da habitação virada para a Rua
Casarão (acesso Este) em vez do ponto P3 indicado nas várias figuras do EIA
(localizado a mais de 100 m daquele recetor de interesse).
De forma a responder ao solicitado, foi realizada nova simulação para o receptor P3,
doravante designado por P3*, relocalizado para a posição sugerida, conforme imagem
seguinte.
Figura 1 – Representação do local onde foi realizada a nova simulação (P3*)

No Quadro 12 é apresentado o ruído particular obtido por simulação no receptor P3*.
Apresenta-se igualmente uma verificação de conformidade em relação aos critérios de
avaliação do RGR, assumindo junto do referido receptor condições sonoras de
referência idênticas às medidas no ponto P3.
Quadro 12 – Níveis sonoros estimados para a fase de laboração do projecto
Indicadores
Equipamentos
(a)
LRuído Particular do projecto futuro
Obtido por simulação

Tráfego rodoviário
(b)

Total do projecto
(c = a Φ b)

Diurno
Entardecer
Nocturno
DEN
Diurno
Entardecer
Nocturno
DEN
Diurno
Entardecer
Nocturno
DEN

Receptor sensível
Nova Localização (P3*)
23
23
23
29
62
60
22
61
62
60
26
61

Avaliação do Critério de Exposição
Com base nos resultados das emissões sonoras futuras obtidos por simulação e os
valores de ruído existente, medido no ponto P3, obtém-se por soma logarítmica os
valores indicados no Quadro 13.
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Quadro 13 – Avaliação do critério de exposição máxima
Indicadores
L Ruído, residual
(d)

L Ruído Ambiental, Sit.Fut.
(e = c Φ d)
Conformidade com RGR

Ld
Le
Ln
Lden
Ld
Le
Ln
Lden
Ln ≤55 dB(A)
Lden ≤ 65 dB(A)

Receptor sensível
Nova Localização (P3*)
56
54
53
60
63
61
53
64

Legenda:
- em conformidade com a legislação vigente
- em inconformidade com a legislação vigente

Em face dos resultados expressos no quadro anterior, não se prevêem para nenhum dos
indicadores de ruído valores acima do limite imposto para zonas mistas.
Avaliação do Critério de Incomodidade
Relativamente à avaliação do critério de incomodidade, de acordo com o estabelecido
nos artigos 13.º e 19.º do RGR, o mesmo é aplicável apenas à componente de operação
dos equipamentos da instalação, não sendo, pois, incluída na avaliação a contribuição
do tráfego rodoviário associado ao projecto.
Assim, foi estimado o valor de ruído ambiental futuro, unicamente na componente
associada aos equipamentos, conforme apresentado no Quadro 14.
Quadro 14 - Níveis sonoros estimados, na componente de equipamentos, para a fase de
laboração do Projecto
Indicadores
LRuído Particular, Equipamentos, Futuro
(c)

LRuído Residual
(e)

LRuído Ambiental, Equipamentos, Futuro
(f = c Φ e)

Diurno
Entardecer
Nocturno
DEN
Diurno
Entardecer
Nocturno
DEN
Diurno
Entardecer
Nocturno
DEN

Receptor sensível
Nova Localização (P3*)
23
23
23
29
56
54
53
60
56
54
53
60

A avaliação do critério de incomodidade, realizada com base nestes dados, é sintetizada
no Quadro 15.
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Quadro 15 – Avaliação do Critério de Incomodidade
Indicadores
Ld, Ruído Ambiental, Equipamentos, Futuro
Ld, Ruído Residual.
Diferencial – Período Diurno (∆1d)
Le, Ruído Ambiental, Equipamentos, Futuro
Le, Ruído Residual
Diferencial – Período Entardecer (∆1e)
Ln, Ruído Ambiental, Equipamentos, Futuro
Ln, Ruído Residual
Diferencial – Período Nocturno (∆1n)
Diurno: ∆1d ≤ 5
Conformidade com RGR –
Entardecer ∆1e ≤ 4
Critério de Incomodidade
Nocturno ∆1n ≤ 3

Receptores sensíveis
Nova Localização (P3*)
56
56
0
54
54
0
53
53
0

Legenda:
- em conformidade com a legislação vigente
- em inconformidade com a legislação vigente

De acordo com a estimativa obtida para os níveis sonoros na envolvente do local
avaliado é esperado o cumprimento dos valores limites aplicáveis ao critério de
incomodidade.
Avaliação da Regra de Boa Prática (RBP)
Para efeitos da avaliação do impacte do tráfego rodoviário associado à operação da
instalação, foi considerada a Regra de Boa Prática (RBP) definida na nota técnica para
avaliação do descritor Ruído em AIA, da APA.
Para esse efeito, foi assim obtida uma estimativa para o valor de ruído ambiental futuro,
unicamente na componente associada a tráfego rodoviário, conforme apresentado no
Quadro 16.
Quadro 16 - Níveis sonoros estimados, na componente de Tráfego
Rodoviário, para o ano Horizonte
Indicadores
LRuído Particular, Tráfego, Futuro
(b)

LRuído Residual
(d)

LRuído Ambiental, Tráfego, Futuro
(g= b Φ d)

Diurno
Entardecer
Nocturno
DEN
Diurno
Entardecer
Nocturno
DEN
Diurno
Entardecer
Nocturno
DEN

Receptor sensível
Nova Localização (P3*)
62
60
22
61
56
54
53
60
63
61
53
64

A respectiva avaliação da RBP, realizada com base nestes dados, é sintetizada no
Quadro 17.
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Quadro 17 – Avaliação da RBP – Infra-estruturas de transporte
Indicadores
Ld, Ruído Ambiental, Tráfego, Futuro
Ld, Ruído Residual.
Diferencial RBP – Período Diurno (∆2d)
Le, Ruído Ambiental, Tráfego, Futuro
Le, Ruído Residual
Diferencial RBP – Período Entardecer (∆2e)
Ln, Ruído Ambiental, Tráfego, Futuro
Ln, Ruído Residual
Diferencial RBP – Período Noturno (∆2n)
Diurno: ∆2d ≤ 15
Conformidade com a RBP –
Entardecer ∆2e ≤ 15
Infra-estruturas de transporte
Nocturno ∆2n ≤ 15

Receptores sensíveis
Nova Localização (P3*)
63
56
7
61
54
7
53
53
0

Legenda:
- em conformidade com a legislação vigente
- em inconformidade com a legislação vigente

Pelos dados apresentados acima, verifica-se que as emissões sonoras resultantes do
tráfego rodoviário não motivam qualquer incremento relevante no nível sonoro no
ponto em avaliação. Nesse sentido, é assegurado o cumprimento da Regra de Boa
Prática definida pela Agência Portuguesa de Ambiente.
2.2.4.

Sócio-economia

2.2.4.1 É referida a localização do projeto na sub-região Baixo Mondego (páginas III-14 e IV182), embora na página IV-154 seja referido que o projeto se insere na NUTS III Região
de Coimbra e seja explicitado o enquadramento. Ora, face ao reordenamento das NUTS
III, a área em causa pertence de facto agora à Região, de Coimbra. Este novo
enquadramento resulta da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (que aprovou o estatuto das
entidades intermunicipais), na sequência da qual "o Estado Português solicitou à
Comissão Europeia um processo de revisão extraordinária da NUTS, evocando uma
reorganização substancial, da estrutura administrativa portuguesa. A nova organização
das regiões portuguesas para fins estatísticos foi instituída pelo Regulamento (UE)
n.º 868/2014 da Comissão, de 8 de agosto de 2014, e compreende alterações nas NUTS de
nível III que passam a ter limites territoriais no Continente coincidentes, com os limites
das Entidades Intermunicipais (EIM) definidos na Lei n.º 75/2013. Esta nova divisão
regional (NUTS 2013) começou a ser aplicada pelo “Sistema Estatístico Nacional e
Europeu a 1 de janeiro de 2015” (cfr. INE, NUTS 2013: As novas unidades territoriais
para fins estatísticos, maio de 2015). Porém, atendendo a que a maioria esmagadora das
estatísticas publicadas segue a anterior delimitação (Baixo Mondego), é admissível a
referência a esta sub-região, desde que este enquadramento seja explicitado, sugerindose que essa explicitação ocorra ‘neste capítulo.
O enquadramento referido foi efectivamente apresentado na página IV.154 do EIA,
onde é indicado que o projecto se enquadra na NUT III Região de Coimbra, de acordo
com a nomenclatura estatística de 2013, definida pelo Regulamento Europeu
n.º 868/2014, o qual entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2015.
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Mais foi referido que, atendendo à data de entrada em vigor da nova organização territorial
para fins estatísticos, se optava por utilizar os dados anteriores a 2015, ainda na
nomenclatura de 2002 (onde Figueira da Foz se integrava na NUT III Baixo Mondego), de
modo a estabelecer cenários evolutivos coerentes dos vários descritores sócio-económicos
(ver a referida página IV.154 do EIA).
2.2.4.2 Articular a afirmação da página IV-180 “Na ausência do projecto é expectável que o
desenvolvimento económico e social do concelho se mantenha ao ritmo actual.” E a da
página V-242 “Por outro lado, a implementação da central a biomassa constitui um
projeto de investimento que irá contribuir para a criação de riqueza e, consequentemente,
para o desenvolvimento económico e social do concelho e da região.”
Os potenciais efeitos do Projecto sobre indicadores sócio-económicos relevantes do
concelho da Figueira da Foz encontram-se sintetizados no Quadro 18. Parte-se de um
diagnóstico síntese do panorama socio-económico no município e da sua provável evolução
sem a realização do Projecto em análise, apresentando-se sequentemente os potenciais
efeitos resultantes da concretização do Projecto expressos de forma qualitativa, como
explanado no Quadro 18.
Quadro 18 - Potenciais efeitos da concretização do projecto
Indicador

Densidade populacional

Evolução populacional
Saldos natural e migratório.
Atractividade territorial
Envelhecimento populacional

Qualificação da população
Taxa de desemprego e taxa de
actividade
Especialização sectorial

Diagnóstico (síntese)
2.º concelho mais populoso da NUT III Baixo
Mondego, com densidade populacional também
elevada no contexto regional, logo a seguir ao concelho
de Coimbra, cenário consistente com o quadro de
litoralização instalado no território.
A nível infra-concelhio, tendência para a concentração
populacional nas freguesias urbanas, com abandono das
freguesias mais rurais
Decréscimo populacional continuado, desde 2000, mais
expressivo a nível das freguesias rurais
Saldo natural negativo desde a década de oitenta do
século anterior. Saldo migratório de sinal variável ao
longo dos últimos decénios
Envelhecimento
populacional
crescente
com
diminuição da população com idade inferior a 15 anos,
de que resulta um desequilíbrio na estrutura etária do
concelho
Níveis de qualificação da população no concelho mais
desfavoráveis do que as verificadas no Baixo Mondego,
quer a nível da taxa de analfabetismo, quer a nível dos
graus de ensino atingidos pela população
Aumento da taxa de desemprego no último período
intercensitário, em consonância com o período
económico recessivo
Terciarização do tecido produtivo (65% da população
empregada), com perda significativa dos activos
primários e também secundários

Tendência evolutiva futura
sem Projecto

Potencial efeito
do Projecto em
análise

Manutenção da tendência

Manutenção da tendência
Manutenção da tendência

Manutenção da tendência

Manutenção da tendência
Expectável redução da taxa de
desemprego com fim do ciclo
económico recessivo
Manutenção da tendência

Simbologia:
- Projecto não produz efeitos sobre o indicador
- Contributo positivo para a melhoria do indicador
- Contributo negativo para a melhoria do indicador
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Quadro 18 - Potenciais efeitos da concretização do projecto (cont.)
Indicador

Tecido empresarial

Volume de negócios

Acessibilidade
Infra-estruturas

Diagnóstico (síntese)
Tecido empresarial constituído maioritariamente por
microempresas (96,6%), com 3 pessoas ao serviço, em
média. Destaca-se um conjunto de empresas industriais
âncora de grande dimensão e qualidade no concelho
com elevada estabilidade e de diversos sectores
Facturação por empresa com valor médio de 428,6
milhares de euros. Volume de negócios das empresas
sedeadas no concelho de Figueira da Foz no valor de
2 586 821 milhares de euros (dados de 2012),
correspondente a 27% do total gerado no Baixo
Mondego
Boas
acessibilidades
viárias.
Acessibilidades
ferroviárias com alguns constrangimentos. Existência
de porto de mar
Níveis de atendimento genericamente satisfatórios

Tendência evolutiva futura
sem Projecto

Potencial efeito
do Projecto em
análise

Manutenção da tendência

Manutenção da tendência

Sem alteração
Expectável aumento
níveis de atendimento

dos

Simbologia:
- Projecto não produz efeitos sobre o indicador
- Contributo positivo para a melhoria do indicador
- Contributo negativo para a melhoria do indicador

2.2.4.3 Apresentar os argumentos que sustentam a seguinte afirmação da página V-242 “Na
fase de construção, a criação de postos de trabalho temporários, variáveis em função do
ritmo das obras, será, em média, de cerca de 70 trabalhadores, atingindo um pico de 250
nos meses de Setembro a Dezembro de 2018.”, quanto à capacidade de criação de postos
de trabalho, mesmo que temporários.
Dada a duração da empreitada, admite-se que o adjudicatário da obra de construção da
central a biomassa possa deslocalizar alguns trabalhadores que preencham funções mais
qualificadas, como por exemplo direcção técnica de obra.
Quanto às restantes funções, a prática será a contratação de subempreiteiros locais, que,
em regra, não dispõem de um quadro de pessoal alargado para fazer face a obras desta
dimensão, pelo que necessitarão de recorrer à contratação de trabalhadores, na base de
contractos de trabalho temporário.
Assim, estima-se que 90 a 95 % dos valores indicados podem corresponder a postos de
trabalho efectivo, ainda que temporários.
2.2.4.4 Avaliar os impactes do projecto ao nível do tráfego, mesmo que na inexistência de postos
de contagem de tráfego para a EN109 e para a estrada da Leirosa, e ainda os impactes
cumulativos nas suas mais diversas componentes socioeconómicas.
Na fase de laboração do Projecto, a procura de tráfego será de:
− 3 veículos ligeiros/dia/sentido;
− 94 veículos pesados/dia /sentido.
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Admitindo um coeficiente de equivalência para os veículos pesados de 2, o tráfego que
irá circular na EN109 associado ao projecto será de:
− 374 uvle/dia/2 vias, ou seja, 21 uvle/h/2 vias, considerando que 80% dos veículos

circulam no período das 06:00h às 20:00h.
Trata-se de uma carga de tráfego muito inferior ao valor máximo da capacidade que é
considerado adequado para estradas de duas vias, ou seja, de 3 200 uvl/h/2 vias (Pires
da Costa, 2008).
Tendo em consideração os eventuais efeitos cumulativos deste projecto com o aumento
de tráfego previsto na CELBI e no Complexo Industrial da Figueira da Foz da
Navigator Figueira, obtém-se uma geração de tráfego futura, em adição à existente, de:
− 3 veículos ligeiros/dia/sentido;
− 148 veículos pesados/dia /sentido.

Admitindo um coeficiente de equivalência para os veículos pesados de 2, o aumento de
tráfego na EN109 será de:
− 598 uvle/dia/2 vias, ou seja, 34 uvle/h/2 vias, considerando que 80% dos veículos

circulam no período das 06:00h às 20:00h.
Esta procura de tráfego corresponde a 1,1% da capacidade teórica para estradas de duas
vias, ou seja, de 3 200 uvl/h/2 vias (Pires da Costa, 2008).
Evidentemente que o impacte real sobre a capacidade de carga da EN109 só poderá ser
efectivamente determinado por comparação com a capacidade que se encontra tomada
pelo tráfego que circula actualmente naquela via.
Assim, não existindo postos de contagem de tráfego para a EN109 e estrada da Leirosa,
que dão acesso directo à instalação, não é possível avaliar a capacidade de carga actual
destas vias, nem os impactes decorrentes da procura de tráfego pelo projecto em
avaliação e por este em conjunto com outros projectos previstos para a zona.
2.2.5

Ordenamento do território

2.2.5.1 Explicitar a referência ao ponto de situação “em fase de consultas” relativamente ao
PROT-Centro (Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro), procedendo
à respectiva actualização, tendo em conta o site da CCDRC.
Com efeito, a informação de que o PROT Centro está em fase de consultas não está
correcta, aqui se procedendo à sua correcção.
A consulta pública deste documento decorreu entre 28 de Setembro e 30 de Novembro
de 2010, após o que foi efectuada a ponderação dos resultados da mesma e elaborada a
versão final da proposta, a qual foi posteriormente enviada à Secretaria de Estado do
Ordenamento do Território e das Cidades (actual Secretaria de Estado do Território e da
Conservação da Natureza).
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2.2.5.2 Explicitar se as várias alterações e suspensões parciais do PDM da Figueira da Foz
incidiram ou não no enquadramento, a esse nível, da área de implantação do projecto.
Quadro 19 – Alterações do PDM
Dinâmica do PDM da Figueira da Foz

Incidência na área de implantação do
Projecto

1.ª Alteração de pormenor - Declaração n.º 164/99, publicada no
Diário da República nº 140/99, II Série, de 18 de Junho;
1.ª Suspensão parcial - Resolução do Conselho de Ministros
n.º 100/2003, publicada no Diário da República nº 131/2004,
I Série - B, de 4 de Junho;
2.ª Suspensão parcial - Resolução do Conselho de Ministros
n.º 69/2004, publicada no Diário da República nº 131/2004,
I Série, de 17 de Junho;

Não
Não
Sim
(suspensão do PDM para uma área entre a
Costa de Lavos e Leirosa, abrangendo
parcialmente a propriedade da CELBI e parte
do Projecto em apreço – subestação)

3.ª Suspensão parcial - Resolução do Conselho de Ministros
n.º 151/2006, publicada no Diário da República nº 215/2006,
I Série, de 8 de Novembro.
2.ª Alteração – Deliberação n.º 1597/2009, publicada no Diário
da República, II série, n.º 109, de 5 de Junho;
3.ª Alteração - Aviso n.º 12166/2013, publicado no Diário da
República, II série, n.º 189, de 1 de Outubro;

Não
Não
Não

4.ª Alteração - Aviso n.º 13300/2013, publicado no Diário da
República, II série, n.º 211, de 31 de Outubro;

Sim
(alteração regulamentar para adequação de
regras nos artigos 10.º e 11.º, sobre a RAN e a
REN)

1.ª Correcção Material - Declaração n.º 20/2014, publicada no
Diário da República, II série, n.º 20, de 29 de Janeiro;

Não

2.2.5.3 Relativamente ao Anexo III, deverá existir correspondência inequívoca entre a legenda e
a respectiva representação, esclarecendo se em anexo à declaração da Câmara
Municipal da Figueira da Fiz existe mais alguma planta.
Dado que foi tirada uma cópia da carta da CMFF incluída no Anexo III do EIA e depois
obtido um ficheiro pdf para incluir no Volume de Anexos do EIA, de forma a ficar com um
“peso” mais reduzido em MB, essa carta perdeu resolução.
Assim, no Anexo 5 do presente documento incluiu-se a carta original recebida da CMFF,
em que se efectuou uma compressão do ficheiro directamente em pdf, pelo que agora se
verifica uma correspondência inequívoca entre a legenda e a respectiva representação.
Não existe mais nenhuma planta, pelo que, na declaração da CMFF incluída no Anexo III
do Volume de Anexos, deve considerar-se uma gralha a referência a “ver plantas em
anexo”.
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3.

REFORMULAÇÃO DO RESUMO NÃO TÉCNICO

3.1

O Resumo Não Técnico (RNT) reformulado deve ter em consideração os elementos
adicionais solicitados, e uma data actualizada.
Em peça separada inclui-se a reformulação do Resumo Não Técnico.
Elementos específicos da Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP)
Relativamente ao pedido de esclarecimentos PCIP, solicita-se que a resposta seja
apresentada, sempre que aplicável, através do preenchimento dos quadros a que
respeitam, informando que estes se encontram disponíveis no portal da APA, I.P.
(www.apambiente.pt> Instrumentos> Licenciamento Único de Ambiente – LUA>
Anexos> Quadros do formulário LUA).
Sobre o preenchimento dos quadros, importa ainda referir que o presente processo
PL20161220001068 foi aceite, de forma excepcional, mas que é necessário efectuar o
preenchimento dos referidos quadros, tendo em conta a desmaterialização do
formulário LUA.

4.

Módulo III – Energia

4.1

No quadro Q13 do formulário LUA são apresentados consumos anuais para o gás
natural e para a biomassa (biomassa e outros resíduos fibrosos) que não são coincidentes
com os valores apresentados no quadro QA.1 do documento “Licenciamento para
Instalação PCIP (Projecto de Execução) – Formulário” (pág. 11/60). Para além disso, a
instalação consome energia eléctrica, conforme indicado no ponto A5.5 deste documento,
pelo que se solicita a confirmação e ou rectificação dos dados apresentados no
quadro Q13.
As capacidades de armazenamento e os consumos de combustíveis indicados no
Quadro QA.1, bem como o consumo de energia eléctrica indicado no ponto A5.5 do
Formulário PCIP, estão correctos.
Assim, apresenta-se a seguir a revisão do Quadro Q13 do formulário LUA, o qual foi
igualmente alterado no portal da APA, I.P. (www.apambiente.pt> Instrumentos>
Licenciamento Único de Ambiente – LUA> Anexos> Quadros do formulário LUA).
Q13: Tipo de Energia Utilizada na Instalação
Código
CC1
CC2
CC3

Nome
Outro (especifique nas
Observações)
Gás natural
Energia Eléctrica

Cap. Armaz.
(t)

Consumo
Anual (t/ano)

Observações

18 200 m3

538 900

0,000
0,000

351 460 Nm3
48 GWh

Biomassa e outros
resíduos fibrosos

Estudo de Impacte Ambiental da Central Termoeléctrica a Biomassa – Elementos Adicionais

26

5.

Módulo VI – Resíduos Produzidos

5.1

No ponto 6.10.4 do Relatório do EIA, é referido que a central a biomassa produz, para
além dos resíduos identificados no quadro III.5 – Produção de resíduos processuais,
outros resíduos tais como óleos usados, absorventes contaminados e outros. Assim, o
operador deve completar os quadros Q32 e Q33 do formulário LUA, identificando todos
os resíduos produzidos na instalação assim como o armazenamento temporário dos
mesmos. Devem ainda ser devidamente identificados os resíduos que serão geridos pela
CELBI, matéria que deve ser clarificada na declaração apresentada pela Sociedade
Bioeléctrica do Mondego e pela CELBI (Anexo VI do Relatório do EIA).
Apresenta-se a seguir a revisão dos Quadro Q32 e Q33 do formulário LUA, os quais
foram igualmente alterados no portal da APA, I.P. (www.apambiente.pt> Instrumentos>
Licenciamento Único de Ambiente – LUA> Anexos> Quadros do formulário LUA).
Por sua vez, no Anexo 6 do presente documento incluiu-se nova declaração da
Sociedade Bioeléctrica do Mondego e da Celbi com a identificação dos resíduos que
serão geridos pela CELBI.
Q32: Resíduos produzidos na instalação
Desig.

Código
LER

Caracterização

Unidade/Processo

Quant. Gerada
(t/ano)

RP1

13 02 05

Óleos de motores e
engrenagens usados

Turbina e Alternador –
Sistemas de lubrificação e
hidráulicos

1,5

RP2

15 01 10

RP3

15 02 02

RP4

16 01 07

RN1

10 01 01

RN2

10 01 24

RN3

17 02 03

RN4
RN5
RN6
RN7
RN8

17 04 05
17 04 05
17 04 07
17 04 11
20 01 38

Embalagens contendo ou
contaminadas por
resíduos de substâncias
perigosas
Trapos/desperdícios
contaminados com óleo
Filtros usados de óleo
Cinzas, escórias e poeiras
de caldeiras
Areias de leito fluidizado
Resíduos de plástico de
uso industrial
Sucata de ferro
Sucata de inox
Mistura de metais
Sucata de cabos eléctricos
Resíduos de madeira

0,5
.Diversas
0,8
0,1
Filtro de mangas da
Caldeira a Biomassa
Caldeira a Biomassa
Diversas

27 640
23 780
1

Trabalhos de manutenção
Diversos

20
1,5
3
1
2

Q33: Armazenamento Temporário de Resíduos
Código

Área Total
(m2)

PA1*
PA2*
PA1**

90
10
970

Área
Coberta
(m2)
90
10
970

Área
Imperm.
(m2)
90
10
970

Vedado

Sistema
Drenagem

Bacia de
Retenção

false
false
true

false
false
true

false
false
true

Vol. Bacia
Retenção
(m3)
0,88

* Parques da Sociedade Bioeléctrica do Mondego
** Parque da CELBI (Ecocentro para resíduos perigosos e não perigosos)
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PA1*
PA2*
PA1**
PA1**

LER-Resíduos
Armazenados
10 01 01
10 01 24
13 02 05
15 01 10

Tipo
Recipiente
Outro
Outro
TB
TB

Material
Recipiente
Aço
Aço
Aço
Aço

Capacidade
Recipiente
650 m3
10 m3
0,2 m3
0,2 m3

Unidade
Recipiente
1
1
Variável
Variável

PA1**

15 02 02

SC

Plástico

1 m3

Variável

PA1**
PA1**
PA1**
PA1**
PA1**
PA1**

16 01 07
17 02 03
17 04 05
17 04 07
17 04 11
20 01 38

TB
false
false
false
false
false

Aço
false
false
false
false
false

0,2 m3

Variável

Código

Observações
Silo
Contentor
Tambor
Tambor
Saco de
plástico
Tambor
Granel
Granel
Granel
Granel
Granel

6.

Módulo XII – PCIP

6.1

Para além da avaliação relativamente à adopção, pela instalação, das Melhores Técnicas
Disponíveis (MTD) aos Valores de Emissão Associados (VEA) preconizadas no
Documento de Referência (BREF) de aplicação setorial, efectuada no ponto AN9.2 do
Anexo 9 do documento “Licenciamento para Instalação PCIP (Projecto de Execução) –
Formulário" e no Anexo 1 do Relatório do EIA, deverá também ser apresentada
avaliação das MTD/boas práticas descritas nos documentos de referência transversais
aplicáveis à instalação, nomeadamente:
− BREF ENE - Reference Document on Best Available Techniques for Energy

Efficiency;
− REF ROM - Reference Document Monitoring of Emissions from IED Installations;
− BREF ICS - Reference Document to Industrial Cooling Systems;
− BREF EFS - Reference Document on Emissions from Storage.
Caso se justifique a não implementação de determinada MTD, por razões técnicas ou
económicas, deve ser efetuada uma análise custo-benefício tendo por base o
documento "BREF ECM - Reference Document on Economics and Cross-media
Effects".
6.2

Deverá ainda ser apresentada descrição de outras técnicas não descritas nos BREF
destinadas a evitar as emissões provenientes da instalação ou, se tal não for possível,
a reduzi-las.

6.3

Assim, solicita-se o preenchimento do quadro Q38 do formulário LUA com a análise
de todos os BREF aplicáveis à instalação (sectorial e transversais).
Conforme solicitado, no Anexo 7 do presente documento incluiu-se a análise das MTD
do Draft do BREF LCP e dos BREF transversais, com a utilização do formato da APA,
bem como foi preenchido o Quadro Q38 do formulário LUA.
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O REF ROM - “Reference Document on the General Principles of Monitoring”, de
Julho de 2003, como não define MTD, a sua avaliação não foi incluída no Anexo 7,
nem no Q38 do formulário LUA, mas apresenta-se a seguir a sua aplicabilidade à
Central a Biomassa.
Assim, o REF ROM tem por objectivo fundamental definir os princípios gerais da
monitorização a implementar nas instalações PCIP, princípios que deverão ser incluídos
nas Licenças Ambientais dessas instalações, no que respeita aos aspectos ambientais.
De salientar que a Central a Biomassa irá cumprir todos os requisitos ambientais que
serão definidos pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) na respectiva Licença
Ambiental, os quais seguirão os princípios dos BREF aplicáveis, incluindo os seguintes
aspectos associados à monitorização da instalação:
•

•

•
•

•

•

Realização das amostragens, medições e análises de acordo com os requisitos da
licença, incluindo frequência, âmbito e método de monitorização para os parâmetros
especificados, em condições normais de funcionamento e em situações de emergência;
Monitorização dos consumos de matérias-primas, de energia, das emissões para a
atmosfera, da descarga das águas residuais e dos resíduos produzidos;
Monitorização ambiental através do controlo de ruído;
Registos, documentação e formação, incluindo todas as amostragens, análises,
medições e exames, ocorrências com risco ambiental, registo das instruções relativas à
exploração de tarefas relacionadas com a licença e registos de queixas de natureza
ambiental;
Elaboração dos relatórios PRTR (Registo Europeu de Emissões e Transferência de
Poluentes);
Elaboração de relatórios periódicos (incluindo Plano de Desempenho Ambiental e
Relatório Ambiental Anual) de acordo com os requisitos da licença.

Com a integração da Central a Biomassa na gestão ambiental do Sistema de Gestão
Ambiental da CELBI, certificado em conformidade com a Norma ISO 14001 e
registado no EMAS, serão igualmente cumpridos todos os requisitos da norma e do
regulamento, no que se refere à monitorização da instalação.
Para além da monitorização em contínuo das emissões gasosas (NH3, NOx como NO2, CO,
SO2, HCl e Partículas), que será efectuada pela Sociedade Bioeléctrica do Mondego, as
medições pontuais das emissões gasosas e das águas residuais, bem como o levantamento
da incomodidade para o exterior, serão efectuados por laboratórios externos, devidamente
acreditados.
Por outro lado, os processos na instalação irão dispor de sistemas automáticos de controlo
das principais variáveis, nomeadamente caudal, temperatura e pressão, integrados em
computadores de controlo processual, dando resposta integral aos princípios de
monitorização aplicáveis.
Assim, considera-se que na Central a Biomassa da Sociedade Bioeléctrica do Mondego
estarão implementados os princípios gerais de monitorização.
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6.4

Relativamente ao Relatório de Base, e considerando que a avaliação da necessidade de
elaboração de Relatório de Base não foi elaborada tendo em conta o definido nos pontos
1.1 a 1.4 da Nota Interpretativa n.º 5/2014, de 17 de julho, que se encontra disponível
para consulta no portal da APA, I.P. (www.apambiente.pt> Instrumentos>
Licenciamento Ambiental (PCIP)> Notas Interpretativas), solicita-se o envio do relatório
de avaliação da necessidade do Relatório de Base.
A avaliação da necessidade de elaboração do Relatório de Base foi incluída no
documento AN3.31 do Volume de Anexos do processo de Licenciamento para
Instalação PCIP – Projecto de Execução.
Considera-se que o documento apresentado tem objectivamente em conta o definido nos
pontos 1.1 a 1.4 da Nota Interpretativa n.º 5/2014, de 17 de Julho, como se justifica a
seguir.
Assim, no ponto I foram identificadas em quadro todas as substâncias perigosas usadas
e armazenadas na instalação, incluindo designação, quantidades e classificação de
acordo com o Reg. CE 1272/2008, pelo que foi avaliado o seu risco de perigosidade
com base nas respectivas fichas de segurança, incluindo a sua composição, tendo-se
também justificado a razão para não se terem considerado os resíduos perigosos.
No ponto II foram avaliados os factores de risco de todas as substâncias perigosas
existentes na instalação, tendo em conta os quantitativos máximos armazenados, as suas
condições de armazenagem, forma de transporte e manuseamento e as medidas de
contenção adoptadas para prevenir, evitar ou controlar a contaminação do solo e das
águas.
No final do ponto II foram indicadas as substâncias que seriam avaliadas no ponto III,
ou seja, as restantes foram eliminadas da avaliação por não constituírem um risco
relevante para a contaminação dos solos e das águas subterrâneas.
No ponto III foram avaliadas as substâncias com potenciais riscos de contaminação dos
solos e das águas subterrâneas, tendo em conta os quantitativos máximos armazenados,
as suas condições de armazenagem, forma de transporte e manuseamento e as medidas
de contenção adoptadas para prevenir, evitar ou controlar a contaminação do solo e das
águas.
Por último, no ponto IV, foi apresentada a conclusão de não se justificar a necessidade
de elaboração do Relatório de Base pelas razões indicadas nos pontos II e III, reforçada
pelo facto de se ter apresentado a caracterização da qualidade das águas subterrâneas
nos terrenos da CELBI e o respectivo programa de monitorização com base na
existência de 5 piezómetros, caracterização essa que servirá de situação de referência à
construção e entrada em funcionamento da central a biomassa.
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ANEXOS
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Anexo 1
Implantação Cartográfica da Linha de 60 kV de Ligação à Estação de Lavos

Estudo de Impacte Ambiental da Central Termoeléctrica a Biomassa – Elementos Adicionais

3

2

1

4

F

F

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA - EDP PRODUÇÃO - E É CONFIDENCIAL, PELO QUE NÃO PODE SER ALTERADO OU COMUNICADO A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA EDP PRODUÇÃO.

LAT 60 kV

E

E

SUBESTAÇÃO DE LAVOS
REN

D

D

C

C

Alt.

Data

Designação

Des.

Est./Proj.

Ver./Coord.

Cliente:

Exec./Seguimento:

Visto

Exec.

Código SGDT

L SB 2 0 1 7 0 0 0 2 2

B
EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A.

Revisão :

Título:

Visto:

B

Folha :

Emissor:

SOCIEDADE BIOELÉTRICA DO MONDEGO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
DA CENTRAL TERMOELÉTRICA A BIOMASSA

Verif./Coord.

EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A.
DEE - Estudos e Engenharia de Equipamentos

Est./Proj.

Código local de instalação

Projeto SAP - PEP

A
Des.

PEDRO FILIPE

LINHA DE 60 kV DE LIGAÇÃO
À SUBESTAÇÃO DE LAVOS

A

2 0 0 0 TAEC0 5 6 5 E1 9 9 9
Escalas:

1/25000

Substitui:

Data

MARÇO 2017

Substituido por:

1

2

3

4

Anexo 2
Desenho n.º Z111-00-0028-00
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NOVA
PORTARIA

Licenciamento Ambiental

Estaleiros

A

Anexo 3
Cronograma da Fase de Construção
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CRONOGRAMA Fase Construção
Construção da nova Central a Biomassa
Desmantelamentos nas construções existentes

6 meses

Bloco - Recepção e Armazenagem de Biomassa

15 meses

Bloco - Caldeira a Biomassa

20 meses

Bloco - Turbina de Condensação

18 meses

Bloco - Redes Eléctricas AT / MT

12 meses

Bloco - Linha Aérea

18 meses

Comissionamento e Ensaios

20.Março.2017

2017
2018
2019
Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Anexo 4
Cálculo da Altura da Chaminé da Nova Caldeira a Biomassa
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Cálculo da Altura da Chaminé da Nova Caldeira a Biomassa, de acordo com a Portaria n.º 263/2005, de 17 de Março
1 - Determinação da altura mínima com base na existência de obstáculos
1.1 - Definição de Obstáculo Próximo na vizinhança da fonte de emissão
Vizinhança - área circundante à fonte num raio de 300 m
Verificação simultânea das seguintes condições

ho >= D/5
L>= 1 + (14D)/300

ho Altura do obstáculo em m (se houver diferença de cotas, ver Figura 1)
D Distância em m, entre a chaminé e o obstáculo
L Largura do obstáculo em m
1.2 - Verificação de Obstáculo Próximo
Potenciais obstáculos na vizinhança (edifícios)
1
Nome
Cota do terreno na base da chaminé, m
altura do obstáculo, m
Cota do terreno na base do obstáculo, m
Altura do obstáculo (ho), m
D, m
L, m
D/5
1 + (14D)/300

2

3

4

Cald.Biom.(Existente) Cald.Recup. F.Cal-Electr. Cald. Biom. (Nova)
0
0
0
0
37.9
63.8
34.0
41.9
0
0
0
0
37.9
63.8
34
41.9
56.6
42.3
127.5
33.1
21.0
28.5
15.0
21.3
11.3
8.5
25.5
6.6
3.6
3.0
7.0
2.5

Existe obstáculo ?

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

40.3

66.5

35.5

44.6

2.2 - Cálculo de Hc
Hc = h0 + 3 - 2D/5h0
Hc

66.5
(Mínima)
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3 - Determinação da altura mínima com base nas emissões gasosas
3.1 - Definição de S e Hp

Q
DT
F
q
C
Cr
Cf
Partículas, mg/m3
NOx, mg/m3
SO2, mg/m3

Hp = S^0.5 x (1/(Q x DT))^1/6
S = (F x q)/C
Caudal volumétrico nominal dos gases, em m3/hora à temperatura real
Diferença entre a temp. dos gases e a temp. média da região, ºK
(quando DT <= 50, considera-se DT = 50)
Coeficiente de correcção (340 para gases e 680 para partículas)
Caudal mássico máximo do poluente, kg/h
Diferença entre Cr e Cf, mg/m3 (293 K e 101.3 kPa)
Conc. Refer.(Partículas = 0.15; NOx = 0.14; SO2 = 0.10, em mg/m3)
Concentração média anual ao nível do solo
Zona Rural
Zona Urb/Ind.
0.03
0.05
0.02
0.04
0.015
0.03

3.2 - Cálculo de S e de Hp

Caudal seco dos gases, Nm3/h (a 6% O2)
Humidade dos gases, %
Caudal húmido dos gases, Nm3/h
Temperatura dos gases, ºC
Pressão dos gases, kPa
Teo de O2, %
Caudal real dos gases, m3/h
Temperatura média anual, ºC
Diferencial de temperatura, DT
Factor de Correcção, F
Concentração poluentes, mg/Nm3 (6%)
Caudal mássico de poluentes, q, kg/h
Concentração de referência, Cr, mg/m3
Concentração média anual, Cf, mg/m3
Diferença entre Cr e Cf, C, mg/m3

Partículas
199227
27
272914
150
100
6
422865
14.8
135
680
10
2.0
0.15
0.05
0.10

NOx
199227
27
272914
150
100
6
422865
14.8
135
340
200
39.8
0.14
0.04
0.10

SO2
199227
27
272914
150
100
6
422865
14.8
135
340
85
16.9
0.1
0.03
0.07

13547
5.9

135474
18.8
80.0

82252
14.6
(Real)

S = (F x q)/C
Hp = S^0.5 x (1/(Q x DT))^1/6
Hp (m) =

18.8
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3.3 - Verificação de Dependência
Definição de dependência

D i a j < Hi + Hj + 10 m
Hi > Hj/2
Hj > Hi/2
FC

Distância entre chaminés, m

CA

CR

127

127

69

131

70

80

70

80

Altura da chaminé
Verificação
D i a j < Hi + Hj + 10 m
Hi > Hj/2
Hj > Hi/2
Existe Dependência ?

CB (Existente)

160
35
40
TRUE

TRUE
TRUE
TRUE

170 TRUE
40 TRUE
40 TRUE
TRUE

160
35
40
TRUE

TRUE
TRUE
TRUE

170
40
40

TRUE
TRUE
TRUE
TRUE

3.4 - Recálculo de Hp
Partículas
Caudal seco dos gases, Nm3/h (a 15% O2)
Humidade dos gases, %
Caudal húmido dos gases, Nm3/h
Temperatura dos gases, ºC
Pressão dos gases, kPa
Teo de O2, %
Caudal real dos gases, m3/h
Temperatura média anual, ºC
Diferencial de temperatura, DT
Factor de Correcção, F
Concentração poluentes, mg/Nm3 (%15)
Concentração de poluentes, mg/Nm3 (%real O2)
Caudal mássico de poluentes, q, kg/h
Concentração de referência, Cr, mg/m3
Concentração média anual, Cf, mg/m3
Diferença entre Cr e Cf, C, mg/m3
S = (F x q)/C
Hp = S^0.5 x (1/(Q x DT))^1/6

NOx

SO2

150

150

150

1684411
14.8
135
680

1684411
14.8
135
340

10.1
0.15
0.05
0.10

152.7
0.14
0.04
0.10

1684411
14.8
135
340
0
0.0
27.2
0.1
0.03
0.07

68680
10.6

519289
29.2

132270
14.7

Valor final de Hp, m

29.2

4 - Altura Mínima Final da Chaminé, m

66.5
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Anexo 5
Carta Incluída na Declaração da CMFF
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·

LEGENDA
Proposta de exclusões de REN

250
metros

#

FAIXA DE PROTEÇÃO AO ESTUÁRIO

Perímetro Urbano (Celbi)

LEITOS DOS CURSOS DE ÁGUA

FAIXA MARÍTIMA

ÍNSUAS

ESTUÁRIO DO MONDEGO

ÁREAS COM RISCOS DE EROSÃO

Z Z ZONAS AMEAÇADAS PELAS CHEIAS
RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (Tipologia)
Z Z
^ ^ LAGOAS
k
jk
j PRAIAS
F F FAIXA DE PROTEÇÃO ÀS LAGOAS
DUNAS
! !
F F CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA
ARRIBA
  
A A ÁREAS DE MÁXIMA INFILTRAÇÃO
  FAIXA DE PROTEÇÃO ÀS ARRIBAS
A A
D D
"

Ortofotomapa (1:10000) - Voo 2010 - CMFF

#

"

Anexo 6
Declaração da Sociedade Bioeléctrica do Mondego e da Celbi

Estudo de Impacte Ambiental da Central Termoeléctrica a Biomassa – Elementos Adicionais

Anexo 7
Análise das MTD dos BREF Sectorial e Transversais
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Quadro 1 – Avaliação da Central a Biomassa face ao Draft Final do BREF LCP – Grandes Instalações de Combustão
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na
Coluna 3

Grandes Instalações de Combustão
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

S/N/n.a.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

1

Implementar e aderir a um sistema de gestão
ambiental, de forma a melhorar a performance
ambiental da instalação.

S

Após a entrada em funcionamento, a central a biomassa
vai certificar o sistema de gestão ambiental de acordo com
a norma ISO 14001.

-

-

-

-

S

Estão considerados os testes de performance indicados
após o comissionamento da instalação.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1

3.2

Determinar a eficiência eléctrica e/ou a eficiência
global (térmica e eléctrica) na utilização do
combustível através de testes de performance à
carga máxima, conforme as normas EN ou outras
equivalentes, após o comissionamento da
instalação, ou após modificações que possam
afectar as referidas eficiências.
Monitorizar os principais parâmetros de processo
relevantes para as emissões gasosas e para a água,
incluindo:
Gases de combustão
- Caudal (periódica ou em contínuo);
- % O2, temperatura e pressão (periódica ou em
contínuo);
- % de vapor de água (periódica ou em
contínuo, neste último caso não é necessária se
a amostra for seca antes da análise).

A monitorização de todos os parâmetros indicados será
efectuada em contínuo nos gases de combustão.
S

Não haverá emissões para a água do tratamento de
gases.

Emissões para a água do tratamento de gases
- Caudal, pH e temperatura (em contínuo)

3.3

Monitorizar as emissões gasosas com a frequência
indicada a seguir, conforme as normas EN ou
outras equivalentes (apenas se incluem os
parâmetros associados à queima de biomassa):
- NH3 (em contínuo), no caso de existirem
sistemas
SCR ou SNCR;
- NOx (em contínuo);
- N2O (uma vez por ano);

S

Será efectuada a monitorização dos poluentes com a
frequência indicada.
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Quadro 1 – Avaliação da Central a Biomassa face ao Draft Final do BREF LCP – Grandes Instalações de Combustão
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na
Coluna 3

-

-

Grandes Instalações de Combustão
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

S/N/n.a.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

3.3

Monitorizar as emissões gasosas com a
frequência indicada a seguir, conforme as
normas EN ou outras equivalentes (apenas se
incluem os parâmetros associados à queima de
biomassa) (cont.):
- CO (em contínuo);
- SO2 (em contínuo);
- SO3 (uma vez por ano com sistema SCR);
- HCl (em contínuo);
- HF (uma vez por ano);
- Partículas (em contínuo);
- As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V,
Zn (uma vez por ano)
- Hg (uma vez por ano)

S

Será efectuada a monitorização dos poluentes com a
frequência indicada.

3.4

Monitorizar as emissões para a água do sistema
de tratamento de gases conforme as normas EN
ou outras equivalentes.

4.1

De forma a melhorar a performance ambiental da
instalação e reduzir as emissões de CO e de
inqueimados para a atmosfera, deve assegurar-se
uma combustão optimizada e uma combinação
das técnicas indicadas a seguir.
a.Garantir a mistura adequada das diferentes
características do mesmo tipo de combustível;
b.Seleccionar ou optar por combustíveis com
baixos teores de enxofre e de mercúrio entre os
combustíveis disponíveis, incluindo em situações
de arranque ou de suporte da queima;
c.Dispor de sistema de controlo avançado;
d.Concepção adequada do equipamento de
combustão;
e. Manutenção do sistema de combustão de
acordo com as recomendações do fornecedor.

n.a.

S

-

a.A caldeira vai ser adaptada para queima em leito
fluidizado de forma a assegurar uma boa mistura da
biomassa florestal residual;
b.A biomassa florestal residual tem baixos teores de
enxofre e de mercúrio, bem como o combustível de
suporte, que vai ser gás natural;
c.Foi considerado um sistema de controlo avançado
(DCS);
d.A caldeira vai ser convertida para queima em leito
fluidizado com a instalação de equipamento com
concepção adequada;
e. Será efectuada a manutenção do sistema de combustão
de acordo com as recomendações do fornecedor.

-

-

-

-

-

Foi considerado um sistema
de tratamento de gases por
via seca (injecção de
amónia e de cal hidratada, e
filtro de mangas).

-

-

-

-
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Quadro 1 – Avaliação da Central a Biomassa face ao Draft Final do BREF LCP – Grandes Instalações de Combustão
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na
Coluna 3

-

-

Grandes Instalações de Combustão
N.º do
BREF

4.2

4.3

5

Descrição de Acordo com o BREF
De forma a minimizar as emissões de amónia
para a atmosfera devido à existência de
sistemas de redução selectiva catalítica ou não
catalítica do NOx, deve ser optimizada a
concepção e/ou operação desses sistemas (p.e.
consumo do reagente em função da carga de
NOx, distribuição homogénea do reagente e
optimização da dimensão das gotículas do
reagente).
De forma a evitar ou reduzir as emissões
gasosas para a atmosfera, deve assegurar-se que
os sistemas de tratamento têm concepção,
operação e manutenção adequadas e são usados
na sua máxima capacidade e disponibilidade.
De forma a melhorar a performance ambiental
da instalação e reduzir as emissões para a
atmosfera, devem ser considerados os seguintes
aspectos nos programas de verificação/controlo
de qualidade dos combustíveis utilizados, como
fazendo parte do sistema de gestão ambiental:
(cont.)
i. Caracterização inicial do combustível
conforme as normas EN ou equivalentes (PCI,
Humidade, Cinzas, C, Cl, F, N, S, K, Na,
Metais e Metalóides – As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb e
Zn);
ii. Caracterização periódica para comparação
com a caracterização inicial e com as
especificações de projecto;
iii. Ajuste dos parâmetros de funcionamento, se
necessário e praticável.

S/N/n.a.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

S

Foi considerado um sistema moderno de redução
selectiva não catalítica (SNCR)

S

Estes aspectos estão considerados na instalação.

S

Serão efectuados os programas indicados
caracterização da biomassa florestal residual.

de

3-10

< 10

6% O2

6% O2

-

-

-

-

-

-

-

-
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Quadro 1 – Avaliação da Central a Biomassa face ao Draft Final do BREF LCP – Grandes Instalações de Combustão
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na
Coluna 3

Grandes Instalações de Combustão
N.º do
BREF

6.1

6.2

7

Descrição de Acordo com o BREF
De forma a reduzir as emissões gasosas para a
atmosfera e/ou para a água durante situações
distintas das condições normais de funcionamento
(OCNF), deve ser definido e implementado um
plano de gestão, integrado no sistema de gestão
ambiental, ajustado de acordo com a relevância de
descargas poluentes potenciais, que inclua:
-Concepção
adequada
dos
sistemas
considerados relevantes que dão origem a
OCNF com impacte para a atmosfera, água ou
solo;
-Definir e implementar um plano específico de
manutenção preventiva para os sistemas
relevantes;
-Analisar e registar as emissões causadas por
OCNF, as circunstâncias associadas e, se
necessário, implementar acções correctivas;
-Efectuar a avaliação periódica das emissões
globais durante OCNF (p.e. frequência de
ocorrências, duração, quantificação/estimativa
das emissões) e, se necessário, implementar
acções correctivas
Monitorizar de forma adequada as emissões
para a atmosfera e/ou para a água durante
OCNF (por medições directas ou por
parâmetros equiparados), designadamente nas
situações de paragem e arranque.
De forma a aumentar a eficiência energética da
combustão, deve utilizar-se uma combinação
adequada das seguintes técnicas:
a.Funcionar em condições supercríticas ou
ultra-supercríticas de vapor (aplicável a novas
unidades com potência térmica > 600 MWt);

S/N/n.a.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

S

Todos os aspectos indicados serão considerados na
instalação.

-

-

-

-

S

A monitorização em contínuo dos principais poluentes irá
permitir efectuar a sua quantificação durante OCNF, que
incluem as situações transitórias de paragem e arranque.

-

-

-

-

-

a.Não aplicável (os valores
de projecto da produção de
vapor são 75 bar (a) e 465
ºC);
d.Não aplicável (a instalação
destina-se à produção de
energia eléctrica);

S e n.a.

b.Condições a serem utilizadas;
c.Condições a serem utilizadas;
e.Pré-aquecimento da água de alimentação no
economizador da caldeira;
f.Pré-aquecimento do ar de combustão com os gases de
combustão da caldeira;

-

-
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Quadro 1 – Avaliação da Central a Biomassa face ao Draft Final do BREF LCP – Grandes Instalações de Combustão
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na
Coluna 3

Grandes Instalações de Combustão
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

7

De forma a aumentar a eficiência energética da
combustão, deve utilizar-se uma combinação
adequada das seguintes técnicas: (cont.)
b.Funcionar nas condições mais elevadas de
pressão e temperatura de vapor, tendo em conta
os constrangimentos associados como, por
exemplo, o controlo das emissões de NOx ou as
características da energia requerida;
c.Funcionar com a mínima pressão na exaustão
de vapor da turbina, com a utilização da
temperatura mais baixa possível na água de
arrefecimento no condensador, dentro das
condições de projecto;
d.Recuperação de calor por cogeração;
e.Pré-aquecimento da água de alimentação com
calor recuperado;
f.Pré-aquecimento do ar de combustão com os
gases de combustão da caldeira;
g.Intervenções na turbina para optimizar a sua
eficiência;
h.Existência de um sistema de controlo
avançado.
j.Chaminé húmida;
k.Pré-secagem do combustível;
l.Pré-aquecimento do combustível com calor
recuperado;
m.Optimização da combustão;
n.Acumulação de calor em sistemas de
cogeração;
o.Utilização de materiais avançados para
resistir a elevadas pressões e temperaturas e
optimizar a eficiência da instalação;

S/N/n.a.

S e n.a.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

h.Foi considerado um sistema computorizado para
controlo dos principais parâmetros da combustão.
m.Técnica considerada;
o. Técnicas consideradas;

-

-

-

g.Não aplicável, já que será
instalada uma turbina nova,
optimizada
para
as
condições de projecto;
i. e j.Não aplicável, já que
essas técnicas apenas são
utilizadas em instalações
com dessulfuração dos
gases de combustão por via
húmida;
k. e l.Não aplicável, já que
a biomassa será armazenada
num silo coberto;
n.Não aplicável, pois não
haverá cogeração;
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Quadro 1 – Avaliação da Central a Biomassa face ao Draft Final do BREF LCP – Grandes Instalações de Combustão
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na
Coluna 3

Grandes Instalações de Combustão
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

S/N/n.a.

7

De forma a aumentar a eficiência energética da
combustão, deve utilizar-se uma combinação
adequada das seguintes técnicas: (cont.)
p.Minimizar as perdas de calor (p.e. nas
escórias e com o isolamento adequado das
fontes de radiação);
q.Minimizar o consumo de energia (p.e.
optimizar a eficiência das bombas de água de
alimentação);
r.Instalar condensador para os gases de
combustão (aplicável em sistemas de cogeração
com requisitos de calor a baixa temperatura);
s.Disponibilidade de instalações para poderem
vir a funcionar em cogeração.

S e n.a.

10.1

De forma a reduzir o consumo de água e o
volume de águas residuais contaminadas,
devem ser utilizadas uma ou as duas técnicas
seguintes:
a.Reutilização de águas residuais, incluindo
águas pluviais;
b.Utilizar sistemas de manuseamento das cinzas
de fundo da caldeira por via seca.

S

b.Arrefecimento indirecto com água.

-

-

-

10.2

De forma a evitar a contaminação de águas
residuais não contaminadas, devem ser
segregadas as águas contaminadas e tratadas
separadamente, dependendo das concentrações
de poluentes.

S

As águas residuais e pluviais serão recolhidas em redes
separativas da CELBI.

-

-

-

-

11

De forma a reduzir as emissões para a água dos
sistemas de tratamento dos gases de combustão,
deve ser utilizada uma adequada combinação de
técnicas (não são indicadas, pois os sistemas de
tratamento considerados são de via seca).

n.a.

-

-

-

-

Não
serão
utilizados
sistemas de tratamento por
via húmida.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

p.e q. Técnicas consideradas.

r. e s.Não aplicável, pois
não haverá cogeração.

a.Não aplicável, já que as
águas
residuais
serão
constituídas essencialmente
pelas purgas da caldeira e da
torre de arrefecimento, com
elevada concentração de
sólidos dissolvidos;
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Quadro 1 – Avaliação da Central a Biomassa face ao Draft Final do BREF LCP – Grandes Instalações de Combustão
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na
Coluna 3

Grandes Instalações de Combustão
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

13

De forma a reduzir a quantidade de resíduos a
enviar para aterro dos processos de combustão
e/ou gasificação, a gestão dos resíduos deve ser
a de maximizar, por prioridade, a sua produção,
preparação para reutilização, reciclagem ou
outras formas de recuperação, através da
combinação das seguintes técnicas:
a.Preparação do catalisador usado para
reutilização;
b.Recuperação de energia com a mistura das
cinzas (com algum potencial energético devido
ao teor em carbono) com a biomassa para
combustão na caldeira;
c.Produção de gesso como subproduto
(aplicável a sistemas de dessulfuração dos gases
de combustão);
d.Reciclagem ou recuperação de resíduos como
materiais de construção, designadamente
escórias e cinzas (construção de estradas,
produção de betão, ou incorporação nas
fábricas de cimento).

14

De forma a reduzir as emissões de ruído, devem
ser usadas uma ou a combinação das seguintes
técnicas:
a.Localização adequada de equipamentos e
edifícios (redução dos níveis de ruído pelo
aumento da distância entre as fontes emissoras
e as receptoras e utilização de edifícios como
barreiras acústicas;

S/N/n.a.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

S e n.a.

d.Prevê-se a valorização das cinzas e das areias de leito
fluidizado no exterior.

S

a.Apesar de ser uma instalação nova, a caldeira e a
turbina vão ser instaladas em edifícios existentes na
central de energia da CELBI, onde existem a Norte os
edifícios da Caldeira de Recuperação e da Caldeira a
Biomassa da EDP Bioeléctrica, que funcionam como
barreiras acústicas para as casas de habitação mais
próximas;

a.Não aplicável, pois será
usado um sistema SNCR de
redução das emissões de
NOx;
b.Não aplicável, pois as
cinzas da caldeira terão um
teor muito reduzido de
carbono, não se justificando a
sua valorização energética;
c.Não aplicável, pois as
cinzas
têm
reduzido
potencial energético.

-

-

-

-
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Quadro 1 – Avaliação da Central a Biomassa face ao Draft Final do BREF LCP – Grandes Instalações de Combustão
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na
Coluna 3

-

-

Grandes Instalações de Combustão
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

14

De forma a reduzir as emissões de ruído, devem
ser usadas uma ou a combinação das seguintes
técnicas: (cont.)
b.Existência
de
medidas
operacionais
(adequada inspecção e manutenção dos
equipamentos, fecho de portas e janelas, se
possível,
equipamentos
operados
por
colaboradores
com
experiência,
evitar
actividades ruidosas no período nocturno,
considerar medidas de controlo de ruído nas
actividades de manutenção);
c.Equipamentos com baixos níveis de ruído
(medidas de atenuação a considerar nos
compressores, bombas, etc.);
d.Atenuação do ruído com a existência de
obstáculos entre as fontes emissoras e
receptoras (paredes de protecção, aterros e
edifícios);
e.Existência de equipamento de controlo do
ruído (silenciadores, isolamentos acústicos ou
de vibrações, encapsulamento de equipamento
ruidoso, protecção acústica nos edifícios).

26

De forma a evitar ou reduzir as emissões de
NOx para a atmosfera, limitando-se também as
emissões de CO e de N2O, deve ser utilizada
uma ou a combinação das seguintes técnicas:
a.Optimização da combustão;
b.Utilização de queimadores de baixa emissão
de NOx;
c.Vários níveis de admissão de ar de combustão
(air staging);

S/N/n.a.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

S

d.Apesar de ser uma instalação nova, a caldeira e a
turbina vão ser instaladas em edifícios existentes na
central de energia da CELBI, onde existem a Norte os
edifícios da Caldeira de Recuperação e da Caldeira a
Biomassa da EDP Bioeléctrica, que funcionam como
barreiras acústicas para as casas de habitação mais
próximas;
b., c. e e.Todas as medidas descritas serão implementadas.

S e n.a.

a. e c.Foi considerado um sistema computorizado para
controlo dos principais parâmetros da combustão. O
próprio sistema de leito fluidizado minimiza a emissão
de NO2, devido à temperatura relativamente baixa do
leito, à utilização de condições redutoras na parte
inferior do leito e à injecção de ar secundário para
completar a combustão na parte superior;
b.Os queimadores auxiliares de gás natural serão de
baixa emissão de NOx;

-

50-140
anual
100-200
diário
6% O2

-

< 140
anual
< 200
diário

-

6% O2
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Quadro 1 – Avaliação da Central a Biomassa face ao Draft Final do BREF LCP – Grandes Instalações de Combustão
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na
Coluna 3

Grandes Instalações de Combustão
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

26

De forma a evitar ou reduzir as emissões de
NOx para a atmosfera, limitando-se também as
emissões de CO e de N2O, deve ser utilizada
uma ou a combinação das seguintes técnicas:
(cont.)
d.Vários níveis de admissão de combustível
(fuel staging);
e. Recirculação dos gases de combustão;
f. Redução catalítica selectiva (SCR);
g. Redução não catalítica selectiva (SNCR).

28

29

De forma a evitar ou reduzir as emissões de SOx,
HCl e HF para a atmosfera, deve ser utilizada uma
ou a combinação das seguintes técnicas:
a.Escolha do combustível;
b.Utilização de condensador para os gases de
combustão;
c.Dessulfuração dos gases de combustão por
via húmida;
d.Injecção de adsorventes na caldeira;
e. Injecção de adsorventes na conduta dos gases
de combustão;
f. Spray de adsorventes (via seca);
g. Instalação de lavador de gases;
h. Lavador de gases de leito fluidizado de
circulação.
De forma a evitar ou reduzir as emissões de
Mercúrio para a atmosfera, deve ser utilizada
uma ou a combinação das seguintes técnicas:
a.Escolha do combustível;
b.Filtro de mangas;
c.Electrofiltro;
d.Sistema seco ou semi-seco;
e.Dessulfuração dos gases de combustão.

S/N/n.a.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

S e n.a.

d.Foi considerado um sistema computorizado para
controlo dos principais parâmetros da combustão. O
próprio sistema de leito fluidizado minimiza a emissão
de NO2, devido à temperatura relativamente baixa do
leito, à utilização de condições redutoras na parte
inferior do leito e à injecção de ar secundário para
completar a combustão na parte superior;
f. e g.Foi considerada a instalação de um sistema
SNCR.

50-140
anual
100-200
diário
6% O2
SO2
10-50
anual
20-85
diário

S e n.a.

a.Será utilizada biomassa florestal residual como
combustível que tem geralmente teores relativamente
baixos de cloretos e fluoretos;
e. e f.Será injectada cal hidratada na conduta de gases.

HCl
1-5
anual
1-12
diário
HF
<1
6% O2

S e n.a.

a.Será utilizada biomassa florestal residual como
combustível;
b.Será instalado um filtro de mangas.

< 140
anual
< 200
diário

-

e.Não
aplicável
na
instalação, pois é utilizada a
tecnologia
de
leito
fluidizado.

6% O2

SO2
< 50
anual

-

b. e c.Não aplicável (é
aplicável à dessulfuração dos
gases de combustão);
d.Não
aplicável
(será
injectada cal hidratada na
conduta de gases);
g. e h.Não aplicável, pois será
utilizado um sistema de via
seca.

-

c. e d.Não aplicável (a opção
foi a de instalar um filtro de
mangas);
e.Não aplicável, pois os
teores de enxofre,
são
relativamente baixos na
biomassa florestal residual.

< 85
diário
HCl
<5
anual
< 12
diário
HF
>1
6% O2

2-5
anual

<5
anual

2-10
diário

< 10
diário

6% O2

6% O2
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Quadro 1 – Avaliação da Central a Biomassa face ao Draft Final do BREF LCP – Grandes Instalações de Combustão
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na
Coluna 3

Grandes Instalações de Combustão
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

30

De forma a evitar ou reduzir as emissões de
Mercúrio para a atmosfera, deve ser utilizada
uma ou a combinação das seguintes técnicas:
a.Escolha do combustível;
b.Injecção de carvão activado nos gases de
combustão;
c.Utilização de aditivos halogenados no
combustível ou injecção na fornalha;
d.Filtro de mangas;
e. Electrofiltro;
f.Sistema seco ou semi-seco;
g.Dessulfuração dos gases de combustão.

S/N/n.a.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

S e n.a.

a.Será utilizada biomassa florestal residual; como
combustível, que tem um teor muito baixo de Hg;
d.Instalação de filtro de mangas;
f. e g.Foi considerado um sistema de injecção de cal
hidratada.

1-5

<5

6% O2

6% O2

-

b. e c.Não aplicável, já que
a biomassa tem um teor
muito baixo de Hg;
e.Não aplicável (opção por
filtro de mangas);

Estudo de Impacte Ambiental da Central Termoeléctrica a Biomassa – Elementos Adicionais – Anexo 7
7-10

Quadro 2 – Avaliação da Central a Biomassa face ao BREF E E – Eficiência Energética
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na
Coluna 3

Eficiência Energética
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

S/N/n.a.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

-

-

-

-

1

Implementação de um Sistema de Gestão da
Energia.

S

Os meios e procedimentos de recolha de dados sobre
consumos de energia, produções, dados operacionais e
outros constituem globalmente o Sistema de Gestão
Energética, integrado na estatística industrial da
CELBI. Esta estrutura e procedimentos serão
compatibilizados com o Sistema de Gestão Ambiental e
com o Sistema de Gestão da Qualidade da CELBI, que
abrange a operação da Central a Biomassa.

2

Manter um sistema de melhoria do desempenho
ambiental, incluindo um balanço equilibrado
entre o consumo de energia e de outros
recursos, através do planeamento das acções e
investimentos de uma forma integrada nos
curto, médio e longo prazos, tendo em
consideração os custos/benefícios e os
respectivos efeitos.

S

Para além da concepção e funcionamento da instalação
se basear na optimização da eficiência energética,
eventuais novos projectos seguirão o mesmo princípio.

-

-

-

-

3

Identificar os aspectos nas instalações que têm
influência na eficiência energética, através da
realização de auditorias.

S

Serão efectuadas as auditorias energéticas legalmente
previstas. A recolha de dados estatísticos operacionais
permitirá identificar as áreas que possam afectar a
eficiência energética e as oportunidades de melhoria.

-

-

-

-

4

As auditorias energéticas deverão incluir a
análise dos seguintes aspectos:
Formas e utilização de energia na instalação e
nos diferentes sectores e processos;
Equipamento consumidor intensivo de
energia;
Identificação das medidas de economia de
energia;
Possibilidade de utilização de fontes
alternativas de energia mais eficientes,
designadamente fontes de calor residual de
outros processos ou sistemas;
Possibilidades de optimização da recuperação
de calor.

S

Todos estes aspectos serão analisados nas auditorias
energéticas e através da análise de dados estatísticos
operacionais, rácios de desempenho e outras
informações disponíveis em contínuo ou através de
balanços periódicos.

-

-

-

-
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Quadro 2 – Avaliação da Central a Biomassa face ao BREF E E – Eficiência Energética (cont.)
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na
Coluna 3

Eficiência Energética
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

S/N/n.a.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

5

Utilização de metodologias adequadas na
identificação e quantificação do potencial de
poupança de energia, incluindo:
Modelos de energia, bases de dados,
balanços;
Metodologia “pinch”, balanços de entalpia e
análises de viabilidade técnico-económica;

S

As metodologias indicadas serão utilizadas na
concepção de eventuais projectos de alteração da
instalação e nas auditorias energéticas.

-

-

-

-

6

Identificar as oportunidades de optimizar a
recuperação de energia na instalação e/ou com
terceiros.

S

Como uma instalação moderna, a concepção e operação
da Central a Biomassa permitirão a recuperação de
energia e a minimização das perdas em áreas
específicas.

-

-

-

-

7

Optimizar a eficiência energética tendo em
consideração uma análise, por exemplo, dos
seguintes sistemas:
Unidades processuais;
Aquecimento (vapor, água quente, etc.);
Arrefecimento e vácuo;
Iluminação;
Secagem, separação e concentração.

S

Será efectuada periodicamente uma análise integrada
dos sistemas indicados, baseada nos dados recolhidos
estatisticamente.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Estabelecer indicadores
eficiência energética.

e

objectivos

de

9

Efectuar regularmente e sistematicamente
comparações com indicadores sectoriais,
nacionais ou regionais.

S

S

De acordo com a dinâmica dos “modelos de gestão por
processos”, nos quais assenta o funcionamento dos
Sistemas de Gestão, aplicáveis à instalação, serão
estabelecidos indicadores e objectivos de eficiência
energética, bem como analisados os factores que
provocam a sua variação e efectuados os necessários
cálculos para a sua quantificação.
O enquadramento institucional dos accionistas da
Central a Biomassa permitirá comparações com outras
unidades.
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Quadro 2 – Avaliação da Central a Biomassa face ao BREF E E – Eficiência Energética (cont.)
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na Coluna
3

Eficiência Energética
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

S/N/n.a.

10

Optimizar a eficiência energética quando se
planeia uma nova instalação ou uma alteração
substancial em instalações existentes.

S

11

Optimizar a utilização de energia entre os
vários processos existentes na instalação, ou
com outras unidades.

S

12
13

Manter em contínuo os objectivos dos
programas de optimização da eficiência
energética.
Dispor de especialistas para o estudo da
eficiência e utilização racional da energia.

S
S

Se Preencheu “S” na Coluna 3
Situação já descrita anteriormente em relação a
eventuais projectos de alteração, aplicável à
instalação já projectada.
A concepção da Central a Biomassa teve em conta
não só a optimização da utilização da energia na
instalação, mas também as sinergias com a CELBI
em termos de utilidades (abastecimento de água,
drenagem e tratamento de águas residuais, etc.).
No âmbito do sistema de gestão da energia.
Tanto na fase de concepção da instalação, como na
realização das auditorias energéticas.
Os processos na instalação serão controlados por
computador, existindo também um Sistema de
Controlo Distribuído (DCS).
Foram considerados procedimentos internos de
Qualidade e Manutenção, Planeamento de Auditorias
e Acções de Formação, Plano de Acções Preventivas
e Correctivas.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Assegurar e manter o controlo efectivo dos
processos.

S

15

Assegurar
instalação.

S

16

Estabelecer e manter procedimentos escritos
para monitorização e medição, numa base
regular, das condições principais de operação,
associadas às actividades com maior impacte no
consumo de energia.

S

No âmbito dos Manuais de Operação e de Controlo.

-

-

-

-

17

Optimizar a eficiência energética das
instalações de combustão de acordo com o
respectivo BREF.

S

Ver Quadro 1.

-

-

-

-

a

manutenção

adequada

da
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Quadro 2 – Avaliação da Central a Biomassa face ao BREF E E – Eficiência Energética (cont.)
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na
Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na Coluna 3

Eficiência Energética
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

18

Optimizar a eficiência energética dos sistemas de
vapor, incluindo:
(Concepção e Controlo)
Concepção eficiente do sistema de distribuição
de vapor;
Utilizar turbinas de contrapressão, em vez de
sistemas de redução de pressão.
Optimização dos procedimentos de operação e de
controlo das caldeiras;
Utilizar sistemas sequenciais de controlo das
caldeiras;
Instalar válvulas de isolamento dos gases de
combustão, no caso de existir mais do que uma
caldeira.
(Produção de Vapor)
Instalar sistemas de recuperação de calor
(economizadores e pré-aquecedores de água e de
ar);
Limpar periodicamente as superfícies de
transferência de calor;
Optimizar o tratamento da água das caldeiras
para minimizar as purgas e instalar sistemas de
controlo dos sólidos dissolvidos;
Optimizar e reparar o refractário das caldeiras;
Optimizar o caudal do respiro dos desarejadores;
Minimizar os períodos de paragem das caldeiras;
Efectuar uma manutenção adequada das
caldeiras.

S/N/n.a.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

Como é uma instalação de
produção de electricidade sem
cogeração, não é aplicável uma
turbina de contrapressão.
S e n.a.

S

Na Central a Biomassa foi considerada um sistema
eficiente de distribuição de vapor para autoconsumo e adequados sistemas de controlo.

-

-

-

Havendo uma só caldeira, não
são aplicáveis válvulas de
isolamento dos gases de
combustão.

Técnicas integralmente adoptadas na instalação.

-

-

-

-
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Quadro 2 – Avaliação da Central a Biomassa face ao BREF E E – Eficiência Energética (cont.)
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na
Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na Coluna 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A
instalação
destina-se
exclusivamente à produção de
electricidade, pelo que o vapor
que
não
é
utilizado
internamente na Central a
Biomassa, é condensado e
reutilizado como água de
alimentação à caldeira.

Eficiência Energética
N.º do
BREF

18

19

20

Descrição de Acordo com o BREF
Optimizar a eficiência energética dos sistemas de
vapor, incluindo (cont.):
(Distribuição de Vapor)
Isolar a alimentação de vapor a tubagens que não
são utilizadas;
Efectuar o adequado isolamento térmico das
tubagens de vapor e respectivos acessórios;
Implementar um sistema eficaz de manutenção
dos purgadores de vapor.

S/N/n.a.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

S

As tubagens são isoladas de forma adequada e,
sendo uma nova instalação, não existirão tubagens
obsoletas ou outras que possam consumir vapor
desnecessariamente.
A manutenção de purgadores faz parte dos
programas de manutenção preventiva da CELBI,
aplicáveis à Central a Biomassa.

(Recuperação de Calor)
Optimizar a recuperação de condensados;
Utilizar os condensados de alta pressão para
produzir vapor de pressão mais baixa (vapor de
“flash”);
Recuperar a energia das purgas da caldeira.

S

Manter uma eficiência elevada nos permutadores de
calor por monitorização dessa eficiência e evitar a
formação de incrustações, ou optimização das
respectivas operações de limpeza.

S

Instalar sistemas de cogeração na instalação, ou em
ligação com outras unidades.

Os condensados de vapor de extracção da turbina
são recuperados para o sistema de água de
alimentação. A purga da caldeira é feita
continuamente, de acordo com critérios de
qualidade da água em circulação, segurança e
desempenho da caldeira, com recuperação de calor.
A existência de indicações em contínuo de
variáveis processuais e de sistemas informáticos de
comando e supervisão da operação da caldeira e de
outros equipamentos que integram a Central a
Biomassa permitirão dar resposta a este item.

n.a.

-

-

-

-

-

-
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Quadro 2 – Avaliação da Central a Biomassa face ao BREF E E – Eficiência Energética (cont.)
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na
Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na Coluna 3

Eficiência Energética
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

S/N/n.a.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

21

Correcção do factor de potência para eliminar a
energia reactiva.

S

O sistema de controlo do grupo inclui a regulação
do factor de potência nos terminais do gerador.

-

-

-

-

22

Eliminar as harmónicas no fornecimento de energia
eléctrica e instalar filtros, se necessário.

S

Quando da entrada em serviço do sistema produtor
de energia eléctrica, será efectuada uma análise às
harmónicas da rede, e se necessário serão instalados
filtros adequados para a respectiva atenuação.

-

-

-

-

S

Na concepção e projecto das instalações eléctricas
da Central a Biomassas tomaram-se medidas
tendentes à respectiva optimização da eficiência
energética, ou seja, selecção de transformadores
com baixas perdas, localização dos transformadores
e quadros eléctricos o mais perto possível das
instalações de maiores consumos energéticos e
dimensionamento adequados dos cabos eléctricos.

-

-

-

-

Todas as técnicas indicadas foram consideradas na
Central a Biomassa.

-

-

-

-

23

24

Optimizar a eficiência no fornecimento de energia
eléctrica, através de:
− Instalação de transformadores de elevada
eficiência e optimizar o seu regime de
funcionamento;
− Dimensionamento
adequado
dos
cabos
eléctricos;
− Instalação dos equipamentos de maior consumo o
mais próximo possível dos transformadores/
/quadros eléctricos.
Optimizar o consumo de energia nos motores
eléctricos, através de:
Dimensionamento adequado dos motores;
Instalação de motores de elevada eficiência;
Instalação de motores com variação de
frequência;
Instalação de sistemas de transmissão/redução de
elevada eficiência.

S
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Quadro 2 – Avaliação da Central a Biomassa face ao BREF E E – Eficiência Energética (cont.)
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na
Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na Coluna 3

Eficiência Energética
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

S/N/n.a.

25

Optimizar o consumo de energia nos compressores de ar,
através de:
Concepção adequada, incluindo sistemas de pressão
múltipla, se necessário;
Optimização da eficiência de arrefecimento, secagem e
filtração;
Minimização das perdas de carga através do
dimensionamento adequado das tubagens;
Instalação de motores de elevada eficiência;
Instalação de motores com variação de velocidade;
Instalação de sistemas adequados de controlo;
Recuperação do calor residual para reutilização na
instalação;
Utilização do ar do exterior como fonte de alimentação
dos compressores;
Armazenamento do ar comprimido junto dos
consumidores com variações significativas de
consumo.
Optimização do consumo de ar comprimido nos
utilizadores;
Minimização das fugas de ar comprimido;
Substituição com a regularidade necessária os filtros de
ar comprimido.

S

Todas as técnicas indicadas
consideradas na Central a Biomassa.

foram

26

Minimizar o consumo de energia nos sistemas de
bombagem, através de:
(Concepção)
Evitar o sobredimensionamento das bombas, aquando
da sua selecção;
Conjugar os motores adequados às bombas seleccionadas;
Dimensionamento adequado das tubagens;
Minimização do número de válvulas e curvas.
(Controlo e Manutenção)
Existência de sistema de regulação e controlo;
Paragem das bombas desnecessárias;

S

Todas as técnicas indicadas
consideradas na Central a Biomassa.

foram

Se Preencheu “S” na Coluna 3

-

-

-

-

-

-

-

-
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Quadro 2 – Avaliação da Central a Biomassa face ao BREF E E – Eficiência Energética (cont.)
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na
Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na Coluna 3

Energy Efficiency
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

S/N/n.a.

26

Minimizar o consumo de energia nos sistemas de
bombagem, através de (cont.):
(Controlo e Manutenção)
Utilizar variadores de frequência nos motores
eléctricos;
Utilizar sistemas com várias bombas (com paragem e
arranque sequencial conforme as necessidades);
Assegurar a manutenção programada dos sistemas de
bombagem.

S

Todas as técnicas indicadas
consideradas na Central a Biomassa.

foram

27

Optimização dos sistemas de ventilação, através de:
Identificar as áreas que deverão dispor de sistemas
centralizados, sistemas específicos, ou ventilação de
processo;
Optimizar o número, forma e diâmetro das condutas;
Utilizar ventiladores de elevada eficiência e
dimensionados para as condições reais de funcionamento;
Regular e optimizar os caudais de ar;
Instalação de condutas de ar circulares, de diâmetro
adequado e evitar traçados muito longos, com curvas e
secções estreitas;
Optimização do consumo de energia nos motores
eléctricos, incluindo a instalação de variadores de
frequência;
Instalação de sistemas de controlo automático,
integrados com uma gestão técnica centralizada;
Integração dos filtros de ar nas condutas, bem como
dos sistemas de recuperação de energia para evitar as
perdas nas extracções;
Minimizar
os
requisitos
de
aquecimento/
/arrefecimento através do isolamento dos edifícios,
concepção eficiente das janelas, minimização das
entradas de ar, fecho automático de portas, adaptar o
controlo da temperatura às necessidades reais
(regulação programável);

S

Todas as técnicas indicadas
consideradas na Central a Biomassa.

foram

Se Preencheu “S” na Coluna 3

-

-

-

-

-

-

-

-
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Quadro 2 – Avaliação da Central a Biomassa face ao BREF E E – Eficiência Energética (cont.)
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na
Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na Coluna 3

Energy Efficiency
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

S/N/n.a.

27

Optimização dos sistemas de ventilação, através de
(cont.):
Optimizar a eficiência dos sistemas de aquecimento
através da recuperação do calor usado, instalação de
bombas de calor, utilização de sistemas radiantes e de
aquecimento local;
Optimizar a eficiência dos sistemas de arrefecimento
através da utilização de “free cooling”;
Sempre que possível, parar ou reduzir o consumo de
energia dos sistemas de ventilação;
Assegurar que os sistemas de ventilação não têm fugas
ou entradas de ar, através da inspecção de juntas;
Verificar se os sistemas de ventilação estão
equilibrados, em termos de caudal e pressão;
Optimizar a filtração de ar por controlo da
recirculação, perda de pressão e limpeza/substituição
periódicas.

S

28

Minimizar a utilização de luz artificial através de:
Definir os requisitos da iluminação para as ocupações e
tarefas específicas nos diferentes espaços;
Seleccionar os tipos e acessórios das lâmpadas de
acordo com os requisitos dos espaços a iluminar;
Análise da ocupação dos espaços para a concepção da
iluminação, incluindo a utilização de luz natural;
Instalar sistemas de controlo de gestão da iluminação,
incluindo sensores, relógios, etc.;
Formação dos ocupantes dos edifícios para a utilização
da iluminação da forma mais eficiente.

S

Se Preencheu “S” na Coluna 3

Todas as técnicas indicadas
consideradas na Central a Biomassa.

foram

Técnicas adoptadas na instalação, em sintonia
com os meios de optimização do consumo de
energia da CELBI (salas de controlo,
iluminação artificial nas instalações e
arruamentos, contabilização de consumos,
etc.).
A CELBI ministra formação regular aos
operadores, na qual se inclui a componente
energética. São feitas medições de iluminação
nos locais de trabalho.

-

-

-

-

-

-

-

-
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Quadro 2 – Avaliação da Central a Biomassa face ao BREF E E – Eficiência Energética (cont.)
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na
Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na Coluna 3

-

Não
foram
considerados
processos de secagem na
Central a Biomassa.

Energy Efficiency
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

S/N/n.a.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

29

Optimização dos processos de secagem, de separação e
concentração, através de:
Seleccionar a técnica ou a combinação das técnicas
mais adequadas para se atingirem os objectivos
requeridos;
Utilizar o excesso de calor noutros processos;
Utilizar processos mecânicos, térmicos, por radiação,
ou com vapor sobreaquecido, de acordo com os
requisitos e de forma a minimizar o consumo de
energia;
Instalar sistemas automáticos de controlo nos
processos térmicos

n.a.

-

-

-
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Quadro 3 – Avaliação da Central a Biomassa face ao BREF ICS – Sistemas de Arrefecimento Industrial
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na
Coluna 3

Sistemas de Arrefecimento Industrial
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

S/N/n.a.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

-

Sistemas de arrefecimento existentes:
Redução das emissões através da optimização
do seu funcionamento e controlo;
Abordagem geral das MTD como um
objectivo de longo prazo, aplicável ao nível
dos ciclos de substituição de equipamento.

n.a.

-

-

-

-

-

Selecção adequada dos processos de
arrefecimento (húmido, seco ou seco/húmido),
que cumpram os requisitos processuais e locais,
com o objectivo de optimizar a eficiência
energética global.

S

Os processos de arrefecimento são húmidos com torres
de arrefecimento, estando optimizada a sua eficiência
energética, de forma automatizada.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Não aplicável
instalações.

-

Instalação e utilização de equipamento de alto
rendimento/baixo consumo de energia.

S

A aquisição de equipamento envolve o critério da
eficiência energética.
A dimensão dos circuitos permite que, quer as bombas,
quer as torres de arrefecimento tenham múltiplas
unidades, o que torna o sistema mais flexível,
conseguindo-se minimizar a energia consumida quando
os caudais a arrefecer são inferiores, desligando as
unidades dispensáveis.

-

Modulação adequada dos fluxos de ar e de
água.

S

Foram considerados
velocidade variável.

-

Optimização do sistema de tratamento da água,
de forma a manter as superfícies limpas e evitar
a calcificação, “fouling” e corrosão, com a
consequente optimização do consumo de
energia.

S

Aos sistemas de arrefecimento serão aplicadas técnicas
adequadas de manutenção e optimização do tratamento
de água, com a monitorização contínua de parâmetros
essenciais e dosagem automática de aditivos, de forma
a evitar incrustações, “fouling” e corrosão dos
materiais.

-

-

-

-

-

Optimização do nível de reutilização da água de
arrefecimento, com taxas de recirculação
superiores a 95%.

S

Irão verificar-se taxas de reutilização/recirculação
superiores a 95%.

-

-

-

-

bombas

e

ventiladores

de

a

novas
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Quadro 3 – Avaliação da Central a Biomassa face ao BREF ICS – Sistemas de Arrefecimento Industrial (cont.)
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na
Coluna 3

Sistemas de Arrefecimento Industrial
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

S/N/n.a.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

-

Minimizar a utilização de águas subterrâneas
nos sistemas de arrefecimento, sobretudo se
existir o risco de um esgotamento desses
recursos.

S

Será utilizada água proveniente do rio Mondego, após
tratamento adequado nas instalações da CELBI.

-

-

-

-

-

Recirculação da água de arrefecimento através
de um sistema húmido, aberto ou fechado, para
redução do consumo de água e da descarga de
águas residuais.

S

Apenas será efectuada uma purga dos circuitos das
torres de arrefecimento.

-

-

-

-

-

Optimização do número de ciclos nos sistemas
de recirculação, embora os requisitos colocados
ao tratamento da água de arrefecimento sejam
um factor limitativo.

S

O número de ciclos de recirculação será optimizado
pela monitorização contínua dos parâmetros físicos e
químicos que determinam a necessidade de purga. Por
outro lado, a adição dos produtos químicos para o
tratamento da água também será automatizada e
relacionada com a medição desses parâmetros.

-

-

-

-

-

Aplicação de eliminadores de gotas nas torres
de arrefecimento, de forma a reduzir as perdas
de água para valores inferiores a 0.01% do
fluxo de recirculação total.

S

Foram considerados eliminadores de gotas nas torres de
arrefecimento.

-

-

-

-

-

Selecção da configuração de arrefecimento com
o nível mais baixo possível de emissões para as
águas superficiais (ex. - concepção que evite
zonas estagnadas e de turbulência, garantindo
uma velocidade mínima de passagem da água
de 0.8 m/s para os permutadores de calor e 1.5
m/s para os condensadores).

S

Na concepção dos sistemas de arrefecimento foram
tidos em conta os factores indicados que minimizam os
problemas de corrosão e incrustações durante a sua
operação. Desta forma, minimiza-se a necessidade de
aplicação de produtos químicos no tratamento das
águas de arrefecimento.

-

-

-

-

Aplicação de tipos de enchimento adequados
nas torres de refrigeração, considerando a
qualidade da água (conteúdo de sólidos), a
incrustação prevista, as temperaturas e a
resistência à erosão, bem como a selecção do
material de construção que não necessite de
conservação química.

S

Foi considerado um enchimento resistente à corrosão,
em fibra de vidro reforçada a poliéster (FRP).

-
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Quadro 3 – Avaliação da Central a Biomassa face ao BREF ICS – Sistemas de Arrefecimento Industrial (cont.)
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na
Coluna 3

Sistemas de Arrefecimento Industrial
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

S/N/n.a.

-

Utilização de materiais adequados nos
equipamentos de arrefecimento, em função do
grau de corrosão.

S

-

Optimização do tratamento da água de
arrefecimento, através do controlo da dosagem
e da selecção adequada dos aditivos da água de
arrefecimento, ou seja:
Prevenção e redução das fugas de substâncias
processadas
para
os
circuitos
de
arrefecimento;
Aplicação de tratamento alternativo (não
químicos) da água de arrefecimento;
Selecção de aditivos para a água de
arrefecimento que reduzam o impacte no
ambiente (redução do consumo de aditivos
perigosos);
Aplicação optimizada (monitorização e
dosagem automatizada) dos aditivos da água
de arrefecimento.

S

-

Manutenção periódica do equipamento, para
minimização do consumo de água e da
contaminação nas emissões líquidas.

S

-

Monitorização
dos
parâmetros
de
funcionamento, como a velocidade de corrosão
da superfície dos permutadores de calor, a
composição química da água de arrefecimento e
o grau de incrustação e fugas.

S

Se Preencheu “S” na Coluna 3

Foi feita uma selecção adequada dos materiais.

-

-

-

-

-

-

-

-

Será efectuada a manutenção preventiva e correctiva do
equipamento associado aos sistemas de arrefecimento,
nomeadamente nas paragens periódicas.

-

-

-

-

Será realizada a monitorização dos parâmetros de
funcionamento considerados necessários para a
optimização do tratamento da água de arrefecimento.

-

-

-

-

Os sistemas de arrefecimento serão automatizados com
a monitorização dos parâmetros essenciais e a dosagem
dos produtos associados ao tratamento químico das
águas. Os produtos utilizados serão biodegradáveis.
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Quadro 3 – Avaliação da Central a Biomassa face ao BREF ICS – Sistemas de Arrefecimento Industrial (cont.)
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na Coluna
3

Sistemas de Arrefecimento Industrial
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

S/N/n.a.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

-

Tomada de decisões fundamentadas sobre o
regime de tratamento de água a aplicar, bem
como o respectivo modo de controlo e
monitorização,
para
minimização
da
contaminação das emissões líquidas.

S

Em relação ao projecto, já foram indicadas as
medidas consideradas.
Serão envolvidas empresas especializadas no
tratamento das águas de arrefecimento para selecção
de aditivos e optimização do doseamento de
reagentes.

-

-

-

-

-

Utilização de equipamentos insonorizados, em
que os níveis de redução de ruído poderão
atingir 5 dB(A)

S

Serão instalados equipamentos insonorizados nos
casos aplicáveis.

-

-

-

-

-

Adopção de medidas secundárias (atenuadores
de ruído), à entrada e à saída das torres de
arrefecimento de fluxo forçado, em que os
níveis de redução de ruído serão superiores a 15
dB(A).

S

Sempre que justificável.

-

-

-

-

-

Prevenção de fugas para minimização dos
riscos de contaminação do meio receptor,
através de:
Adopção de medidas preventivas ao nível da
concepção;
Funcionamento dentro dos limites de
projecto, através da monitorização dos
parâmetros mais importantes;
Monitorização contínua da purga, no caso do
arrefecimento de substâncias perigosas;
Realização de inspecções periódicas aos
sistemas de arrefecimento.

S

Os processos de arrefecimento não irão envolver
substâncias perigosas. No entanto, os sistemas de
arrefecimento serão controlados e monitorizados
continuamente, relativamente a parâmetros como a
pressão, temperatura e caudal, que permitem
identificar a ocorrência de eventuais fugas, bem como
realizadas inspecções periódicas.

-

-

-

-
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Quadro 3 – Avaliação da Central a Biomassa face ao BREF ICS – Sistemas de Arrefecimento Industrial (cont.)
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na
Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na Coluna 3

-

-

Sistemas de Arrefecimento Industrial
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

-

Minimização da ocorrência de Legionella
pneumophila nos sistemas de arrefecimento através
de:
Eliminação de zonas estagnadas e manutenção da
circulação da água a uma velocidade adequada;
Optimização do tratamento da água de
arrefecimento para reduzir as incrustações,
aparecimento de algas e o crescimento e
proliferação de amibas;
Monitorização periódica para detecção de
espécies
patogénicas
nos
circuitos
de
arrefecimento;
Limpeza periódica das bacias das torres de
refrigeração;
Redução da vulnerabilidade respiratória dos
operadores mediante o fornecimento de
protecções para a boca, que deverão colocar
antes de iniciarem os trabalhos de limpeza.

S/N/n.a.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

S

Todas as medidas enunciadas serão utilizadas,
incluindo a monitorização periódica para detecção
de espécies patogénicas nos circuitos de
arrefecimento.

-

-
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Quadro 4 – Avaliação da Central a Biomassa face ao BREF EFS – Emissões em Sistemas de Armazenagem
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na
Coluna 3

Emissões em Sistemas de Armazenagem
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

S/N/n.a.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

-

A concepção dos tanques deve ter em conta:
As características físico-químicas das
substâncias que são armazenadas;
Modo de operação, instrumentação e
operadores necessários;
Modo de informação dos operadores em
relação aos desvios às condições normais de
operação (alarmes);
Modo de protecção das condições de
armazenagem (existência de sistemas de
segurança); Equipamentos a considerar tendo
em conta a experiência na armazenagem de
substâncias semelhantes (materiais de
construção, tipo de válvulas, etc.); Planos de
manutenção, de inspecção e meios a
considerar (acessos, implantação, etc.);
Actuação em situações de emergência
(distâncias de segurança a outros tanques,
protecção contra incêndio, acessos para
actuação, etc.

S

Sendo convencionais os sistemas de armazenagem, em
que existe larga experiência nacional e internacional na
armazenagem de biomassa e dos produtos químicos a
utilizar na instalação, estão consideradas todas as
medidas descritas.

-

Implementação de Planos de Manutenção
activos nos sistemas de armazenagem e
trasfega, incluindo detecção de fugas.

S

-

Na instalação de novos tanques, é importante
seleccionar adequadamente o local e a forma de
implantação.

S

A manutenção preventiva e correctiva será da
responsabilidade da CELBI, incluindo os planos de
prevenção e acção.
Não existem tanques de combustível líquido que
alimentam a central. Os tanques de água de
alimentação, aditivos e outros localizam-se junto à
Central a Biomassa.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Quadro 4 – Avaliação da Central a Biomassa face ao BREF EFS – Emissões em Sistemas de Armazenagem (cont.)
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na
Coluna 3

-

-

Emissões em Sistemas de Armazenagem
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

-

Pintura dos tanques aéreos com cores claras
para minimizar os efeitos da radiação térmica,
ou com protecção solar, nomeadamente
naqueles que armazenam substâncias voláteis.

-

Eliminar as emissões gasosas na armazenagem
e trasfega de fluidos com efeitos negativos no
ambiente, nomeadamente em tanques de
elevada capacidade.

-

S/N/n.a.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

S

Este aspecto não é relevante, pois os tanques associados
ao funcionamento da Central a Biomassa não são
exteriores. Os tanques existentes com isolamento são
revestidos com chapas de alumínio.

-

-

n.a.

-

-

-

-

Não existe armazenagem de
fluidos na Central a
Biomassa que exijam a
eliminação de emissões
gasosas na sua trasfega.

Cálculo regular das emissões de COV.

S

Monitorização periódica na chaminé da caldeira a
biomassa.

-

-

-

-

Concepção adequada de tanques para evitar
emissões gasosas.

S

Aspectos descritos anteriormente.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A gestão da segurança relativa à Central a Biomassa
será integrada no Sistema de Gestão da Segurança da
CELBI, certificado de acordo com a Norma OHSAS
18001.
No âmbito dos Manuais de Operação e de Manutenção,
bem como no Sistema de Gestão de Segurança da
CELBI.
Foram seleccionados adequadamente os materiais e os
métodos de construção, e serão efectuadas inspecções
periódicas aos equipamentos na instalação.

-

Gestão de riscos e de segurança

S

-

Existência de procedimentos operacionais e de
treino/formação do pessoal.

S

-

Evitar fugas por corrosão ou erosão

S

-

Procedimentos operacionais e instrumentação
para evitar transbordos.

S

Para além de existirem sistemas de indicação, controlo
e alarme de nível nos reservatórios, os Manuais de
Operação e de Manutenção incluem todas as operações
e precauções necessárias para evitar transbordos e
proceder à detecção de fugas.

-

Existência de instrumentação e automatização
para detecção de fugas.

S

Idem.
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Quadro 4 – Avaliação da Central a Biomassa face ao BREF EFS – Emissões em Sistemas de Armazenagem (cont.)
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na
Coluna 3

Emissões em Sistemas de Armazenagem
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

S/N/n.a.

-

Análise de risco das emissões para o solo

S

-

Protecção do solo na envolvente dos tanques

S

-

Classificação de áreas com risco de explosão e
fontes de ignição

S

-

Sistemas de protecção contra incêndio.

S

-

Retenção dos fluidos contaminados de combate
a incêndios.

S

-

Gestão de riscos e segurança na armazenagem
de substâncias perigosas.

S

-

Formação, treino e responsabilidades
armazenagem de substâncias perigosas.

S

da

Se Preencheu “S” na Coluna 3
Este aspecto foi devidamente considerado no âmbito da
avaliação da necessidade de elaboração do Relatório de
Base.
Toda a Central a Biomassa se encontra em área
impermeabilizada, incluindo as armazenagens de
aditivos de tratamento de águas. Existem redes de
drenagem de efluentes para o sistema de tratamento da
CELBI.
A classificação de áreas conduziu à definição dos
meios de prevenção e actuação considerados na
instalação.
Foram considerados os sistemas adequados de
protecção contra incêndios.
A CELBI dispõe de uma bacia de emergência com a
capacidade de 49 000 m3. Em caso de incêndio, pode
receber os fluidos contaminados para posterior
tratamento.
A gestão da segurança relativa à Central a Biomassa
será integrada no Sistema de Gestão da Segurança da
CELBI, certificado de acordo com a Norma OHSAS
18001. O mesmo acontecerá quanto aos Sistemas de
Gestão de Qualidade e Ambiente (certificados de
acordo com as Normas ISO 9001 e ISO 14001). Para
além da documentação específica de gestão de
segurança (normas, procedimentos, etc.), existirá
informação relevante nos manuais de operação e
manutenção e nas fichas de dados de segurança
relativos à Central a Biomassa.
Idem.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Quadro 4 – Avaliação da Central a Biomassa face ao BREF EFS – Emissões em Sistemas de Armazenagem (cont.)
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na
Coluna 3

Emissões em Sistemas de Armazenagem
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

S/N/n.a.

-

Armazenagem de substâncias perigosas em
embalagens, incluindo a gestão adequada
dos riscos e da segurança; Treino e
responsabilidades; Áreas adequadas de
armazenagem de substâncias perigosas;
Separação e segregação de substâncias
perigosas; Retenção de derrames e fluidos
de combate a incêndios; Existência de
equipamento de combate a incêndios;
Evitar ignições nas fontes.

S

-

Armazenagem em bacias e lagoas

n.a.

-

Armazenagem em cavernas

-

Armazenagem com coberturas flutuantes

-

Princípios gerais de prevenção e redução
das emissões, relativos à transferência e
manipulação de substâncias, incluindo:
Inspecção e manutenção;
Programas de detecção e reparação de
fugas;
Princípios de minimização de emissões;
Gestão adequada dos riscos e de segurança;
Procedimentos operacionais e treino.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

-

-

-

-

-

-

-

-

Não foi considerada na
Central a Biomassa.

n.a.

-

-

-

-

Idem.

n.a.

-

-

-

-

Idem.

S

Técnicas consideradas. Nos Sistemas de Gestão
Ambiental e de Segurança da CELBI, aplicáveis à
Central a Biomassa, existem procedimentos
operacionais que dão resposta aos itens mencionados.

-

-

-

Todos estes aspectos estão considerados na instalação.

-
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Quadro 4 – Avaliação da Central a Biomassa face ao BREF EFS – Emissões em Sistemas de Armazenagem (cont.)
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na Coluna
3

Emissões em Sistemas de Armazenagem
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

-

Tubagem de transferência de substâncias,
incluindo:
Instalar tubagens aéreas;
Minimizar a instalação de flanges para
minimizar as fugas;
Em relação à instalação de flanges deverá
considerar-se:
Instalar flanges cegas nas extremidades de
tubagem não utilizada;
Instalar tampas fim-de-linha, em vez de
válvulas;
Instalar juntas adequadas de acordo com os
fluidos utilizados;
Instalar as juntas de forma adequada;
Instalar as flanges correctamente (niveladas e
bem apertadas por parafusos);
Utilizar juntas de elevada integridade para
fluidos perigosos.

S

-

A corrosão em tubagens poderá estar associada
ao tipo de fluidos a utilizar, pelo que se deve
considerar:
Selecção de materiais de construção
resistentes aos produtos;
Utilização de métodos adequados de
construção;
Implementação de sistemas de manutenção
preventiva;
Sempre que aplicável, instalação de
revestimentos internos ou uso inibidores de
corrosão.

S

S/N/n.a.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

As tubagens de processo são aéreas. Todas as outras
medidas estão consagradas nos projectos associados a
centrais de energia, pelo que foram integralmente
consideradas.
Estas técnicas foram consideradas na engenharia de
concepção, com a selecção criteriosa dos materiais e
métodos construtivos.

Técnicas consideradas na engenharia de concepção,
com a selecção criteriosa dos materiais e métodos
construtivos.

-

-

-

-

-

-

-

-
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Quadro 4 – Avaliação da Central a Biomassa face ao BREF EFS – Emissões em Sistemas de Armazenagem (cont.)
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na
Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na Coluna 3

Emissões em Sistemas de Armazenagem
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

S/N/n.a.

-

Tratamento de vapores, ou utilização de linhas de
equilíbrio de vapor na transferência de fluidos.

n.a.

-

Técnicas aplicáveis às válvulas, incluindo:
Selecção adequada do tipo e material de vedação;
Monitorização da posição das válvulas,
nomeadamente daquelas associadas a fluidos de
risco;
Instalar válvulas de controlo rotativas ou bombas
de velocidade variável, em vez de válvulas de
haste;
Para substâncias perigosas, utilizar válvulas de
diafragma ou de parede dupla;
Retorno da saída das válvulas de segurança para
os reservatórios, ou para sistemas de tratamento
de vapores.

-

Instalação e manutenção de bombas e
compressores, incluindo:
Fixação adequada às chapas da fundação;
Suporte adequado das tubagens de ligação de
acordo com as recomendações do fornecedor;
Concepção adequada das tubagens de aspiração
para minimizar os problemas hidráulicos;
Alinhamento adequado do veio de acordo com as
recomendações do fornecedor;
Alinhamento adequado dos acoplamentos de
acordo com as recomendações do fornecedor;
Nivelamento das partes rotativas.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

-

-

-

-

Os fluidos utilizados não
justificam o tratamento de
vapores ou a utilização de
linhas de equilíbrio.

-

-

-

-

Todas as medidas indicadas estão consagradas nos
projectos associados a centrais de energia, pelo que
foram integralmente consideradas.
S

S

Técnicas consideradas na engenharia de concepção,
com a selecção criteriosa dos materiais e métodos
construtivos
de
tubagens,
acessórios
e
equipamentos.

Todas as medidas indicadas estão consagradas nos
projectos associados a centrais de energia, pelo que
foram integralmente consideradas.
Técnicas consideradas na engenharia de concepção,
com a selecção criteriosa dos materiais e métodos
construtivos
de
tubagens,
acessórios
e
equipamentos.
Na fase de arranque serão feitos os necessários
testes. A operação dos equipamentos enquadrar-seá nas gamas óptimas de funcionamento dos
equipamentos (bombas, ventiladores, etc.).
A manutenção será feita de acordo com as práticas
aplicáveis de manutenção preventiva e correctiva.
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Quadro 4 – Avaliação da Central a Biomassa face ao BREF EFS – Emissões em Sistemas de Armazenagem (cont.)
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na
Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na Coluna 3

Emissões em Sistemas de Armazenagem
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

S/N/n.a.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

-

Instalação e manutenção de bombas e
compressores, incluindo (cont.)
Realização de ensaios antes da sua entrada em
serviço;
Utilização de acordo com as curvas de
funcionamento do fornecedor;
Manter o NPSH disponível sempre acima das
condições de funcionamento;
Monitorização e manutenção periódicas das
partes rotativas e dos sistemas de vedação,
combinadas com os programas de reparação ou
substituição.

S

Todas as medidas indicadas estão consagradas nos
projectos associados a centrais de energia, pelo que
foram integralmente consideradas.
Técnicas consideradas na engenharia de concepção,
com a selecção criteriosa dos materiais e métodos
construtivos
de
tubagens,
acessórios
e
equipamentos.
Na fase de arranque serão feitos os necessários
testes. A operação dos equipamentos enquadrar-seá nas gamas óptimas de funcionamento dos
equipamentos (bombas, ventiladores, etc.).
A manutenção será feita de acordo com as práticas
aplicáveis de manutenção preventiva e correctiva.

-

-

-

-

-

Instalar bombas e compressores adequados ao
serviço a que se destinam, incluindo os respectivos
sistemas de vedação.

S

Idem.

-

-

-

-

-

Nos sistemas de recolha de amostras de produtos
voláteis, deverão instalar-se válvulas de êmbolo ou
de agulha e válvulas de seccionamento. Quando as
linhas de amostragem requerem a realização de
purgas, devem ser utilizados circuitos fechados.

S

Idem.

-

-

-

-
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Quadro 4 – Avaliação da Central a Biomassa face ao BREF EFS – Emissões em Sistemas de Armazenagem (cont.)
MTD

Implem.?

Descrição do Modo de Implementação

VEA/VCA

Proposta
VEA/VCA

Descrição da Técnica
Alternativa Implementada

Motivo da Não Aplicabilidade

Se Preencheu “N” na
Coluna 3

Se Preencheu “n.a.” na Coluna 3

Emissões em Sistemas de Armazenagem
N.º do
BREF

Descrição de Acordo com o BREF

-

Armazenagem adequada de produtos (matérias
primas) sólidos ao ar livre

-

Armazenagem coberta
tremonhas e contentores

-

Armazenagem de produtos sólidos perigosos e
prevenção de acidentes

em

silos,

enterradas,

Transferência e manipulação adequada de sólidos

S/N/n.a.

Se Preencheu “S” na Coluna 3

n.a.

-

-

-

-

A armazenagem de biomassa
será feita num silo adequado,
com paredes e tectos que
evitarão a dispersão de sólidos
no ar. Os transportadores de
biomassa serão cobertos. As
armazenagens intermédias de
biomassa serão feitas em silos
fechados, sendo a alimentação à
caldeira feita com tremonhas
seladas. As cinzas resultantes da
queima de biomassa serão
armazenadas em silo fechado e
as areias num contentor.

S

A biomassa e as cinzas e areias da caldeira são
armazenadas em silos.

-

-

-

-

n.a.

-

-

-

-

Não
serão
armazenados
produtos sólidos prigosos na
Central a Biomassa

S

Foram considerados transportadores cobertos para a
biomassa e para as cinzas e areias da caldeira.

-

-

-

-
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