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O que é o Resumo Não Técnico
No presente documento apresenta-se o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do projeto de otimização do sistema de
recuperação energética da Campoaves.
O Resumo Não Técnico (RNT) é um documento que faz parte do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) mas que é apresentado num volume
separado. Este documento tem como objetivo facilitar a divulgação pública do EIA durante o período de consulta pública. O RNT apresenta
em linguagem simples o conteúdo de todo o estudo de forma a permitir que o público em geral se familiarize com as principais questões e
efeitos relacionados com o projeto.
A elaboração do RNT segue os “Critérios de Boa Prática para a elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos de Estudos de Impacte
Ambiental” publicados em 2008 pela Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes e pela Agência Portuguesa do Ambiente.

Quem pretender obter informação mais detalhada
e técnica sobre o projeto e os seus efeitos deverá
consultar o EIA, o qual é constituído por quatro
volumes:
✓ Resumo Não Técnico (Volume I)

✓ Relatório Síntese (Volume II)

O EIA está disponível para consulta pública no Portal nternet

Participa: http://www.participa.pt/

✓ Anexos (Volume III)
✓ Aditamento (Volume IV)
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Como se denomina o projeto?

Projeto de otimização do sistema de recuperação energética da
Campoaves

Quem é o proponente do projeto?

Campoaves – Frangos do Campo S.A.

Quem é a entidade licenciadora do
Projeto?

APA – Agência Portuguesa do Ambiente

Quem Avalia o EIA

Quem realizou o EIA?

O EIA é avaliado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que nomeia
uma Comissão composta por um conjunto de técnicos que representam
várias entidades

O EIA foi realizado pelo IDAD – Instituto do Ambiente e Desenvolvimento

Os trabalhos de realização do EIA decorreram entre outubro de 2018 e fevereiro de 2019.
No final do mês de maio de 2020 a Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental, com base na apreciação efetuada pela Comissão de Avaliação
(CA), solicitou um conjunto de elementos adicionais que constituem o Aditamento ao EIA (volume IV).
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Objetivos e justificação do projeto
O projeto agora sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) tem como objetivo otimizar o
sistema de recuperação energética da unidade de tratamento de subprodutos da Campoaves a qual se localiza no
Parque Industrial e Empresarial da Figueira da Foz.
✓

A unidade de tratamento de subprodutos (UTS) possui um sistema de recuperação energética que utiliza como combustível
estrume avícola.

✓

Este sistema assume uma elevada importância para o grupo Lusiaves, cuja principal atividade é a produção de frangos para abate
de onde resulta a produção de estrume avícola em quantidades elevadas, para o qual não existe um destino para a totalidade
produzida.

✓

A caldeira a estrume avícola existente na UTS permite assim dar um destino ao estrume e, em simultâneo, produzir o vapor de água
necessário ao funcionamento da UTS.

✓

A otimização da caldeira existente permitirá dar cumprimento às condições de funcionamento deste tipo de unidades tal como
estipulado na legislação.

Antecedentes
O sistema de recuperação energética da Campoaves que agora se pretende otimizar foi instalado na unidade de tratamento de
subprodutos em 2014 tendo entrado em funcionamento para efeito de testes e verificação da conformidade de construção/instalação em
dezembro de 2014. A respetiva licença de exploração foi emitida em maio de 2015.
Contudo, considerando a potência da caldeira em causa, na sequência da publicação de um regulamento da Comissão Europeia relativa à
combustão de subprodutos de origem animal, a Agência Portuguesa do Ambiente considerou que esta instalação deveria ser enquadrada
no Capítulo do Decreto-Lei n.º 127/2013 relativo à incineração e co-incineração de resíduos.
Nesse sentido, deverão ser efetuadas intervenções na instalação por forma a adaptá-la aos requisitos impostos pelo referido Decreto-Lei,
passando a mesma a estar enquadrada pelo regime de avaliação de impacte ambiental.
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Localização do projeto
A Campoaves localiza-se no concelho da Figueira da Foz, freguesia de Lavos.
Está instalada no Parque Industrial e Empresarial da Figueira da Foz, a sul do estuário do Mondego numa zona com boas acessibilidades
rodoviárias tendo como acesso principal a EN109.

Figura 1 – Localização da unidade de tratamento de subprodutos
da Campoaves.

Figura 2 - Envolvente ao local de implantação da Campoaves (Fonte Bing
Maps).
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Em que consiste o Projeto?

A Campoaves, na sua unidade de tratamento de subprodutos localizada na Figueira da Foz, procede ao tratamento
de subprodutos animais provenientes dos matadouros (sangue, penas, restos de carne) obtendo-se no processo
farinhas e gordura animal que se destinam à produção de comida para animais de companhia e aquacultura.
Neste processo de tratamento a unidade necessita de elevadas quantidades de vapor de água, o qual tem origem
no denominado ‘sistema de recuperação energética’ e em outras 3 caldeiras a gás natural e a biomassa existentes
na unidade.
O projeto em avaliação consiste na otimização do sistema de recuperação energética da Campoaves o qual utiliza
estrume avícola como fonte de energia.
A otimização do sistema será alcançada através de:
- Alterações à caldeira existente (caldeira 4);
- Instalação de uma nova caldeira.
Complementarmente, será instalado um novo sistema de extração de cinzas que substituirá o sistema atual de cinzas
húmidas por um sistema de extração de cinzas secas. Será também construído um fosso no interior do edifício já
existente no qual atualmente se armazena o estrume. O fosso permitirá descarregar o estrume a partir dos camiões
sem o risco de ocorrer derramamento de estrume no pavimento.
Para o efeito não ocorrerá construção de novo edificado sendo as alterações realizadas em áreas cobertas já
existentes.
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Descrição das instalações
A instalação da Campoaves ocupa um conjunto de lotes do
Parque Industrial e Empresarial da Figueira da Foz, com uma
área total de aproximadamente 4 hectares.
Contudo, o projeto de otimização circunscreve-se ao edifício
da caldeira cuja área de implantação é de 1068,5 m2 (Figura 3).
Ao lado do edifício da caldeira encontra-se o edifício no qual é
armazenado o estrume o qual chega à unidade em camião.
A UTS possui 6 chaminés das quais duas estão associadas aos
equipamentos de produção de vapor (chaminé FF1 e FF4).
A chaminé FF1 está associada a 3 caldeiras (duas a gás natural
e uma a biomassa).

A chaminé FF4 está associada à caldeira 4 que consome
estrume de aves.
A nova caldeira a instalar ficará associada à chaminé FF4.
Figura 3 – Localização do edifício de implantação do sistema de recuperação
energética face às restantes instalações da Campoaves (Fonte Bing maps).

A instalação encontra-se dotada de rede de águas residuais domésticas e
águas residuais industriais bem como de uma Estação de Tratamento de
águas residuais industriais.
Existe ainda uma rede de recolha de águas pluviais separativa entre águas
potencialmente contaminadas e não contaminadas.

O projeto de otimização do sistema de
recuperação energética não implica quaisquer
alterações ao nível do edificado
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Regime de funcionamento e emprego
A unidade de tratamento de subprodutos funciona 24 h/dia de segunda a sábado prevendo-se a criação de um posto de trabalho adicional
associado ao sistema de recuperação energética.
No âmbito do projeto de otimização do sistema de recuperação energética não existirão quaisquer alterações ao regime de funcionamento
global da instalação. No entanto, existirá um ajustamento do número de horas de funcionamento de cada uma das caldeiras produtoras de
vapor que atualmente existem na unidade. Assim, com a otimização da caldeira 4 e com a instalação de uma nova caldeira (que também
utilizará estrume) estas duas caldeiras funcionarão alternadamente semana a semana. Quando a caldeira nova estiver a funcionar existe
a possibilidade da caldeira Flucal associada à fonte FF1 funcionar em simultâneo de forma a obter a quantidade de vapor necessária ao
processo. Isto justifica-se pelo facto da nova caldeira possuir menos capacidade de produção de vapor que a caldeira 4 existente (Quadro
1).
Quadro 1 – Número de horas de funcionamento anual das caldeiras (atual e futuro).
Atualmente

Após
alteração

Caldeira Vulcano (utiliza gás natural)

3 010

150

FF1

Caldeira Morisa (utiliza gás natural)

236

150

55

3000

7 100

3 550

FF4

Caldeira Flucal (utiliza biomassa)
Caldeira 4 (Flucal) - caldeira existente a otimizar
(utiliza estrume)

0

3 550

Chaminé

Equipamento de produção de vapor associado

Nova caldeira a instalar (utiliza estrume)

Programação temporal
O projeto de otimização do sistema de recuperação energética será implementado de forma faseada a partir do momento em que ocorra a
devida autorização para a sua implementação. A primeira fase com uma duração aproximada de 32 semanas corresponde à construção do
fosso para colocação do estrume e à implementação das alterações à caldeira existente (Caldeira 4 FLUCAL). A segunda fase, com uma
duração aproximada de 25 semanas corresponde à instalação da nova caldeira.
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Cargas ambientais e consumo de recursos
O projeto de otimização do sistema de recuperação energética da Campoaves traduz-se num aumento do volume de matéria-prima
(estrume) resultando do processo uma maior produção de resíduos (cinzas). Este incremento resulta do facto de ocorrer uma diminuição
do horário de funcionamento das caldeiras a gás.
A necessidade de uma maior quantidade de matéria prima (estrume) e maior produção de cinzas refletir-se-á num acréscimo do tráfego de
veículos pesados para o seu transporte. Da mesma forma, ocorrerá um incremento de veículos para expedição do produto. No total, caso
se atingisse a capacidade instalada ocorreria um incremento de 1 veículos/dia.
As fontes de emissão para a atmosfera serão as mesmas atualmente já existentes. Apesar de existir mais uma caldeira, esta utilizará o
mesmo sistema de tratamento de gases usado pela caldeira 4 existente e a mesma chaminé (FF4). As duas caldeiras não funcionarão em
simultâneo (Quadro 1).
A substituição do sistema de extração de cinzas húmidas por um sistema de extração de cinzas secas permitirá reduzir ligeiramente o
consumo de água e a emissão de efluentes líquidos industriais. Os efluentes emitidos são tratados na ETARI e encaminhados para o coletor
do parque que por sua vez encaminha estes efluentes para a ETAR de S. Pedro.
Relativamente às águas residuais domésticas (provenientes das áreas administrativas) estas são encaminhadas para o coletor do Parque
industrial sendo a descarga autorizada. A este nível não ocorrerão quaisquer alterações.

Alternativas?
O sistema de recuperação energética da Campoaves, através da valorização do estrume avícola, encontra-se instalado na unidade de
tratamento de subprodutos (UTS) da empresa no parque industrial da Figueira da Foz. A UTS necessita de elevadas quantidades de vapor
de água que são fornecidas por este sistema, pelo que, aquando da sua construção não fazia sentido estudar qualquer outra alternativa
de localização que não esta. De salientar que este sistema possui autorização de implantação e licença de exploração.
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Ações do projeto potencialmente geradoras de impactes
A avaliação dos impactes do projeto sobre o ambiente e as populações vizinhas tem em consideração as características do local de
implantação do projeto e as atividades suscetíveis de poder causar impacte. Nesta avaliação há que ter em atenção o seguinte:
▪ A implementação do projeto não necessita de qualquer obra que provoque corte de vegetação ou construção de edifícios;
▪ A alteração consiste na construção de um fosso para armazenamento de estrume e na colocação de novos equipamento. Todas
as alterações serão realizadas no interior dos edifícios existentes.
Assim, a avaliação dos impactes é realizada com base nas atividades apresentadas no Quadro 2.
Quadro 2 – Atividades suscetíveis de poder causar impacte.
Atividade
Escavação do fosso
(Fase de construção)
Instalação dos
equipamentos
(fase de construção)

Descrição
Escavação de um fosso no interior do edifício de armazenamento de estrume. Da escavação do fosso resultarão 325 m3
de areias que serão depositadas na própria propriedade da Campoaves nas traseiras da UTS
Colocação dos equipamentos no interior do edifício (edifício da Caldeira). Os equipamentos serão transportados para o
local em veículos pesados.

Transporte de estrume

O processo de produção de vapor tem como matéria-prima/fonte energética o estrume avícola, o qual será transportado
a partir dos locais de produção (aviários) com recurso a veículos pesados.

(fase de funcionamento

Na máxima capacidade instalada prevê-se a circulação de mais 310 veículos/ano que na capacidade atual.
O estrume será descarregado e armazenado no interior do edifício existente.
O funcionamento do projeto de otimização energética (caldeira existente otimizada e nova caldeira) englobará a queima
do estrume que se encontra armazenado no interior do edifício adjacente à caldeira.

Funcionamento da
instalação - processo
produtivo e manutenções

Decorrente do funcionamento das caldeiras existirá o consumo de água, maioritariamente captada em furos existentes
no local de implantação da Campoaves. Da otimização do sistema resulta uma ligeira redução no consumo de água
(menos 530 m3) e na emissão de efluentes líquidos (menos 160 m3).

(fase de funcionamento)

Resultante do funcionamento das caldeiras ocorrerá a emissão de cargas ambientais nomeadamente cinzas que terão um
ligeiro incremento e poluentes para a atmosfera.
O processo produzirá vapor de água que será utilizado na unidade de tratamento de subprodutos.
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Características do local e identificação dos impactes do projeto
No âmbito dos trabalhos do EIA procedeu-se à caracterização do local de implantação do Projeto (situação de referência) ao nível de um
conjunto de componentes do ambiente e da população, tal como previsto na legislação. As componentes estudadas foram as seguintes:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Clima e alterações climáticas;
Geologia;
Recursos Hídricos Subterrâneos;
Recursos Hídricos Superficiais;
Qualidade do ar;
Ambiente sonoro;
Biodiversidade;
Solo e Uso do Solo;
Paisagem;
Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico;
População e Saúde Humana.

Um dos objetivos do EIA é identificar os impactes do projeto. Estes impactes são identificados e avaliados de acordo com o que é a
situação ambiental de referência e as atividades do projeto que poderão provocar alterações (positivas ou negativas) nessa situação. Os
impactes identificados são apresentados no presente documento tendo em conta a seguinte escala:
▪

Muito pouco importante

▪

Pouco importante

▪

Importante

▪

Muito importante

A avaliação de impactes teve em conta as ações identificadas e descritas no Quadro 2.

Quando se identifica um impacte ‘Importante’ ou ‘Muito importante’ (os mais graves) o EIA propõe medidas para que a importância desses
impactes seja diminuída ou até mesmo anulada. Para avaliar a eficácia da medida deve-se propor o acompanhamento futuro da situação
através da proposta de um programa de monitorização.
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Enquadramento no Plano Diretor Municipal
O Plano Diretor Municipal (PDM) é um
instrumento legal que define a estratégia de
ordenamento e gestão do território municipal.
Estabelece as regras e parâmetros aplicáveis à
ocupação, uso e transformação do solo,
vinculando entidades públicas e particulares.

De acordo com classificação e qualificação do solo do concelho da Figueira da Foz
prevista pelo PDM em vigor, a Campoaves, localizada no Parque Industrial e
empresarial da Figueira da Foz, insere-se numa área classificada como ‘espaço de
atividades económicas’.
A unidade industrial encontra-se licenciada. O projeto não contempla novas
edificações nem novas ocupações do solo sendo compatível com o PDM em vigor.
Além do mais o projeto de alteração não interfere com quaisquer servidões
administrativas nem restrições de utilidade pública em vigor no concelho.

Características do local de implantação do projeto
O clima do concelho da Figueira da Foz possui influência mediterrânica com verões secos. No futuro as projeções climáticas apontam para
uma subida da temperatura média anual e sazonal com ondas de calor mais frequentes e intensas. Já a precipitação média anual tenderá a
diminuir prevendo-se secas mais frequentes e intensas. É ainda previsível um incremento dos fenómenos extremos como sejam
precipitação intensa e ventos fortes.
Do ponto de vista de uso do solo o projeto insere-se num parque industrial o qual está envolto a poente e sul pela Mata Nacional da
Costa de Lavos. A atual área do parque industrial foi outrora do domínio florestal. No entanto, na década de 70 do século XX, foi desafetada
do regime florestal para se permitir a instalação desta área industrial.
Na área adjacente, com exceção do limite sul que coincide com o limite do parque e com a mata nacional, a Campoaves encontra-se
rodeada por outras unidades industriais. Embora uma parte significativa dos lotes de ocupação da unidade industrial se encontrem
impermeabilizados, existe ainda uma área naturalizada, sobretudo a norte do edificado, onde ainda está presente o relevo natural de zona
dunar e o coberto vegetal típico das areias de duna, embora com uma nítida pressão pela vegetação exótica invasora (sobretudo acácias).

Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do projeto de otimização do sistema de recuperação energética da Campoaves

Pág. 11

Características do local de implantação do projeto
A invasão por estas espécies, quer nos lotes vazios do parque quer na área envolvente (mata nacional) exercem uma forte pressão sobre a
biodiversidade nomeadamente sobre a biodiversidade vegetal autóctone desta área. Embora na área de estudo ainda se observem
uma vasto conjunto de espécies vegetais bioindicadoras de sistemas dunares mais consolidados existe uma tendência de formação de
bosquetes densos de acácia que substitui aquelas espécies.

No que respeita às espécies animais, no parque industrial apenas ocorrem espécies de animais bem adaptadas à presença humana e que
são comuns em meios urbanos e industriais. Algumas destas espécies em geral até poderão utilizar as estruturas construídas (edifícios,
telheiros) para se abrigarem e/ou construírem os ninhos. Entre estas destaca-se sobretudo o grupo das aves sendo o pardal-doméstico a
espécie mais abundante na área do lote da Campoaves. De salientar que a área de estudo não apresenta especial valor conservacionista e
que o projeto não está inserido em nenhuma área classificada do ponto de vista de conservação da natureza.
A paisagem local é dominada pela extensa área de relevos planos o que não permite obter bacias visuais bem definidas. Destacam-se
aqui as áreas florestais da mata nacional com uma qualidade visual média e a extensa área de planície do estuário do Mondego
constituída por áreas de sapal, salinas e arrozal com uma qualidade visual alta. De destacar ainda as áreas urbanas e/ou industriais,
como é o caso da área de projeto, que se apresentam com uma qualidade visual baixa.
Na área adjacente à Campoaves predominam edifícios de média a grande volumetria e de grande diversidade de formas, arquitetura e
aspeto. O espaço não se encontra completamente consolidado permanecendo parcelas vazias de ocupação industrial, outras em processo
de ocupação, existindo aterros em consolidação e edifícios devolutos/abandonados, pelo que no global é uma unidade de paisagem pouco
organizada e até com elementos discordantes sem interesse particular do ponto de vista paisagístico ou cultural, sem valores visuais quer
ao nível do património construído, quer dos aspetos naturais, pelo que no global esta área possui uma qualidade visual baixa. Aqui, a
capacidade de absorção visual é alta o que significa que a paisagem deste local admite a presença de novos elementos, sem sofrer
alterações visuais significativas. O relevo plano, a diversidade e extensão de estruturas fabris, algumas de alturas elevadas e a presença de
áreas florestais na envolvente contribuem para esta classificação.
O local de implantação da Campoaves e área adjacente não é atravessada por nenhuma linha de água, sendo os recursos hídricos
superficiais escassos. Em toda a área adjacente, sobre solos arenosos, a rede é incipiente e as linhas de água apresentam regime
temporário. Em termos de massa de água superficial as massas de água mais próximas são as massas de água Rio Pranto e MondegoWB2 (massa de água de transição natural a norte do projeto. Estas massas de água apresentam pressões qualitativas recebendo cargas
poluentes provenientes da industria, áreas urbanas, agricultura e pecuária.
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Características do local de implantação do projeto
No que concerne aos recursos hídricos subterrâneos, segundo informação constante do Plano de Região Hidrográfica, estes
encontram-se em bom estado no que respeita quer à qualidade quer à quantidade do recurso disponível. Contudo, no que respeita à
quantidade, é importante salientar que o volume médio anual captado nesta massa de água subterrânea é o mais elevado de todas as
massas de águas subterrâneas do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis. Esta massa de água
subterrânea é também aquela que tem maiores expectativas de captação no futuro por parte dos atuais utilizadores.
No âmbito dos trabalhos do Estudo de Impacte Ambiental foram recolhidas duas amostras de água de dois furos presentes na área de
implantação do projeto. Estes furos, localizados a profundidades distintas (12 m e 294 m) ilustram situações diferentes em termos de
qualidade, verificando-se que o furo mais superficial apresenta indícios de contaminação orgânica, apresentando valores elevados para os
parâmetros microbiológicos.
Esta contaminação poderá estar relacionada com o atual sistema de drenagem de águas pluviais que recebe as escorrências dos
pavimentos adjacentes ao edifício de armazenamento de estrume e da zona do parque de armazenamento de cinzas a céu aberto. Em
situações de conjugação de sujidade nos pavimentos com elevadas precipitações este sistema de drenagem tem permitido o arrastamento
de restos de estrume e cinzas para os poços absorventes que recolhem estas escorrências poluindo assim as águas subterrâneas.
Os valores obtidos excedem os valores estabelecidos na legislação para águas de consumo humano (Decreto-Lei n.º 152/2017) e indicam
possível contaminação de origem fecal. Face às características arenosas do local o sistema de águas subterrâneas mais superficial
apresenta-se bastante vulnerável à contaminação.
No concelho da Figueira da Foz localizam-se grandes fontes industriais emissoras de poluentes atmosféricos entre as quais se destacam a
central termoelétrica de Lares, a central termoelétrica a biomassa da Figueira da Foz, a Verallia e as unidades de celulose Navigator paper
Figueira e celulose Beira industrial - Celbi . Contudo, segundo os dados disponíveis a qualidade do ar na região centro litoral, na qual a
área de estudo se insere, é na generalidade boa. Em 2017 o índice foi ‘bom’ em 79% dos dias.

Relativamente ao ambiente sonoro, as medições realizadas em 2017 junto ao recetor sensível (habitação) mais próxima da Campoaves
(cerca de 680 m a nascente) concluíram que os valores obtidos estão em conformidade com a legislação, sendo de salientar que do ponto
de vista do mapa de ruído do concelho da Figueira da Foz a Campoaves se implanta em zona industrial.
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Características do local de implantação do projeto
Em termos de população na envolvente próxima do
parque industrial encontram-se algumas áreas urbanas
destacando-se a nordeste o núcleo urbano de Cova Gala
e a este/sudeste os pequenos aglomerados de Costeiras,
Armazéns e Casal da Fonte. Estes últimos aglomerados,
mais próximos do local de implantação do projeto,
apresentam uma ocupação mais dispersa ao longo da rede
de acessibilidades rodoviárias que lhes dão acesso (Figura
5).

Parque de
Campismo

Em 2011 no conjunto dos aglomerados urbanos existentes
em torno do parque industrial residiriam 2971 habitantes,
dos quais 2725 em Cova Gala, 44 habitantes em Costeiras,
61 habitantes em Armazéns e 141 habitantes em Casal da
Fonte.
Nos restantes quadrantes (ponte e sul) o solo é
predominantemente florestal. De salientar a noroeste do
local de implantação da Campoaves localiza-se o parque
de Campismo e Caravanismo Orbitur Gala cuja capacidade
é de 1100 utentes.

Embora a área da foz do Mondego e o seu estuário seja
rica em ocorrências patrimoniais, particularmente no que
diz respeito a achados isolados de várias épocas bem
como a naufrágios, na área do projeto não se
identificaram quaisquer valores do património

arqueológico e arquitetónico.
Figura 5- População residente em torno da Campoaves, em 2011.
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Impactes do projeto
A avaliação dos impactes do projeto teve em consideração as atividades anteriormente identificadas e descritas, nomeadamente:
▪ Escavação do fosso para armazenamento do estrume avícola
▪ Instalação dos equipamentos na fase de construção
▪ Transporte de estrume na fase de funcionamento

▪ Processo produtivo e manutenções na fase de funcionamento
Ao nível da fase de construção não se identificaram quaisquer impactes relevantes na medida em que as alterações ocorrem no interior do
edifício existente.
No que respeita à fase de funcionamento, a avaliação realizada pelo estudo de impacte ambiental, face às atividades associadas ao projeto
concluiu que não existirão quaisquer impactes sobre um conjunto alargado de componentes ambientais nomeadamente:
▪ Clima - Não existindo desmatações, impermeabilizações nem novas edificações não ocorrerão alterações microclimáticas
tipicamente associadas à desmatação, aumento de escorrências superficiais ou acumulação de massas de ar frio.

▪ Geologia/Geomorfologia – Não existirão interferências na estrutura geológica/relevo local.
▪ Solos e Uso do Solo – Não ocorrerão mobilizações de solos nem alterações ao uso atualmente existente (uso industrial). As
alterações são todas realizadas em área impermeabilizada no interior de edifício existente.
▪ Recursos hídricos superficiais – A área de implantação do projeto não é atravessada por nenhuma linha de água. Além disso não
existe qualquer emissão direta de efluentes nem de águas pluviais para o meio hídrico superficial. Os efluentes industriais são
tratados na estação de tratamento da unidade e encaminhados por coletor para a estação de tratamento municipal. As águas pluviais
que originam escorrências oriundas dos pavimentos são encaminhadas para poço absorvente no solo.
▪ Património Arqueológico - Não ocorrerão ações indutoras de afetar valores patrimoniais pelo que não são expectáveis impactes
sobre esta componente.
▪ Paisagem - A Campoaves, localizada no parque industrial está rodeada de outras unidades industriais. O projeto não contempla
quaisquer alterações físicas do edificado, nomeadamente novas construções, não sendo assim afetada a qualidade visual desta área.
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Impactes do projeto
A atividade à qual está associado um maior número de impactes negativos, relaciona-se com o incremento do número de
veículos pesados necessários ao transporte do volume adicional de estrume e, consequentemente, de cinzas.

Os impactes em causa são: potencial afetação da biodiversidade devido ao eventual atropelamento de fauna, emissão de
substâncias poluentes a partir dos escapes com alterações locais de qualidade do ar, potencial incomodidade junto das
povoações atravessadas devido ao ruído e perturbação no tráfego com implicações na população e saúde humana e
incremento das emissões de dióxido de carbono (gás com efeito de estufa) contribuindo para as alterações climáticas.
Embora sejam impactes não mitigáveis à escala de projeto, são pouco importantes ou mesmo irrelevantes

Impactes
negativos
pouco
importantes

No âmbito do EIA, foi realizado um estudo que modelou a dispersão dos poluentes atmosféricos (dióxido de enxofre,
dióxidos de azoto, partículas, monóxido de carbono, metais e dioxinas e furanos) emitidos pelas chaminés. Concluiu-se
que com a implementação do projeto os valores são inferiores aos limites impostos pela legislação de qualidade do ar.
Contudo, ocorre um ligeiro aumento da concentração de dióxidos de azoto na atmosfera numa área circunscrita à
proximidade do parque industrial, pelo que ocorre um impacte negativo ao nível deste poluente.
Relativamente à eventual exposição da população a poluentes potencialmente prejudiciais à saúde considera-se que o
impacte do projeto sobre a saúde humana será negativo embora irrelevante, por efeito do ligeiro aumento de dióxido de
azoto.
Para os restantes poluentes atmosféricos prevê-se uma redução das concentrações pelo que aí existirão efeitos positivos.
Também ao nível das emissões de dióxido de carbono, um gás com efeito de estufa que influência as alterações climáticas,
prevê-se que ocorra uma redução da sua emissão devido ao incremento do número de horas de funcionamento da caldeira
a biomassa (combustível renovável) em detrimento das caldeiras a gás natural (combustível fóssil).

Impactes
positivos
pouco
importantes

De salientar ainda que a contratação de um novo funcionário se reflete num impacte positivo ao nível do emprego.
Estima-se uma redução do consumo de água devido à substituição do sistema de extração de cinzas existente (cinzas
húmidas) por um sistema de extração de cinzas secas que não consumirá água, pelo que esta redução será positiva na
medida em que se captará menor volume de água subterrânea.
Também ao nível da qualidade das águas subterrâneas se perspetiva um impacte positivo. A construção do fosso para
armazenamento de estrume (evitando o seu arrastamento para o exterior) e a substituição do sistema de extração de
cinzas (eliminando o parque de cinzas a céu aberto) permitirão eliminar a entrada destes poluentes nas águas
subterrâneas, considerando-se este um impacte importante do projeto.
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Medidas de prevenção e redução dos impactes
Apesar de se terem identificado impactes negativos associados ao atual funcionamento do projeto, da análise realizada verifica-se que o
projeto de otimização do sistema de recuperação energética (situação atual em comparação com situação futura) por si só, não apresenta
impactes negativos relevantes.
Dessa forma, o EIA propõe um conjunto de medidas relacionadas sobretudo com boas práticas de gestão da unidade e que permitem
prevenir situações de emissão de poluentes para o meio recetor (água e ar).
No Quadro 3 apresentam-se algumas das medidas propostas.
Quadro 3 – Exemplos de algumas medidas propostas para prevenir/reduzir os impactes do projeto.
Medida proposta

Modo de atuação da medida

Componente

Reestruturação da rede de águas pluviais não contaminadas através da
impermeabilização de todas as grelhas e caixas de visita existentes e do
encaminhamento das escorrências que chegam à Grelha 3 para o sistema de
recolha de pluviais potencialmente contaminadas atualmente existente

Minimiza o risco de contaminação das águas subterrâneas.

Recursos hídricos
subterrâneos

Acompanhamento arqueológico da obra de construção do fosso
(escavação)

Previne potenciais afetações sobre valores patrimoniais
eventualmente presentes na área a escavar

Património
arqueológico

Manter o portão do edifício de armazenamento de estrume fechado (exceto
em situações de descarga de estrume)

Evita em períodos de precipitação intensa a entrada de água
da chuva com a consequente criação de escorrências

Recursos hídricos
subterrâneos

Implementação de procedimento de limpeza periódica de todas as
grelhas/sistemas de drenagem removendo os resíduos que aí se encontram
(cinzas e estrume)

Promove o bom funcionamento dos sistemas de drenagem.
Evita o seu entupimento e minimizando o arrastamento de
substâncias poluentes para os poços absorventes

Recursos hídricos
subterrâneos

Implementar plano de manutenção preventiva a todos os equipamentos
nomeadamente do sistema de recuperação energética e respetivo sistema
de tratamento de gases

Permite detetar eventuais problemas de funcionamento
permitindo planear e efetuar intervenções de forma
atempada por forma a reduzir o risco de ocorrência de
quaisquer fugas ou emissões não conformes.

Recursos hídricos
Qualidade do Ar
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São propostos programas de monitorização no âmbito do EIA?
Um programa de monitorização tem como objetivo a recolha sistemática de dados sobre o estado do ambiente e sobre os efeitos do projeto
sobre esse mesmo ambiente. Permite a avaliação da eficácia das medidas propostas pelo EIA para evitar, minimizar ou compensar os
impactes importantes associados à execução e funcionamento do projeto.
Apesar do projeto de otimização do sistema de recuperação energética não provocar impactes negativos importantes, verificou-se que
atualmente existem situações de funcionamento da unidade que conduzem à degradação da qualidade da água subterrânea. Nesse sentido,
o EIA propõe a monitorização da qualidade da água subterrânea nos furos da unidade industrial, nos poços absorventes e em dois
piezómetros a construir no local. Esta monitorização justifica-se pelo facto dos dados disponíveis indiciarem a presença de alguns elementos
contaminantes cuja origem e tendência é necessário acompanhar. Será possível assim verificar se as medidas de prevenção propostas e as
próprias alterações ao projeto existente, nomeadamente a construção do fosso e a eliminação do parque de cinzas, são eficazes.
De salientar, no entanto, que ao abrigo de outra legislação ambiental a que a unidade se encontra sujeita, o seu funcionamento será
devidamente acompanhado pelas entidades competentes no âmbito do autocontrolo das emissões para o ar e para o coletor municipal.

O que se pode concluir sobre a implementação do projeto?
No âmbito dos trabalhos realizados pelo EIA é possível concluir que o projeto de otimização do sistema de
recuperação energética da Campoaves:
▪

não provoca alterações nos usos e atividades atualmente existentes na área de implantação do projeto;

▪

está em conformidade com os instrumentos de gestão do território, nomeadamente com o PDM;

▪

não se traduz em impactes negativos importantes nem muito importantes sobre o ambiente nem sobre as
populações locais.

A situação de degradação da qualidade da água subterrânea atualmente existente será eliminada através da
implementação de um conjunto de intervenções do próprio projeto e de medidas propostas na sequência do
presente estudo.
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