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1. Introdução
1.1

Identificação do Projecto
O presente relatório contém o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto de otimização do
sistema de recuperação energética da Campoaves, em fase de projeto de execução.
Este sistema utiliza como combustível estrume de aves proveniente de diversas instalações
avícolas pertencentes à Campoaves, produzindo vapor de água que é utilizado no processo de
tratamento desenvolvido na unidade de tratamento de subprodutos da Campoaves, na qual o
sistema de recuperação energética se insere.

1.2

Identificação do proponente
O proponente do projeto é a Campoaves - Aves do Campo, S.A..
A Campoaves, fundada em 1994, é pioneira e líder na produção do frango do campo em Portugal,
ocupando desde há 18 anos um lugar cimeiro neste sector. Dedica-se à produção integrada,
abate, transformação e comercialização de aves criadas sob sistema extensivo, com genética
selecionada para o crescimento lento e produção no campo. Em 2009 iniciou a sua atividade na
transformação de subprodutos de origem animal, com a entrada em funcionamento da Unidade de
Tratamento de Subprodutos da Figueira da Foz.
A sede da empresa tem como endereço postal:
Lugar de Vales
Apartado 1
3684-909 Oliveira de Frades
Tel: (+351) 232 760 750
A instalação alvo do presente procedimento tem como endereço postal:
Parque Industrial da Figueira da Foz
Rua das Olaias - Lote 103
3090-711 Lavos - Figueira da Foz
Tel: (+351) 233 098 167

1.3

Enquadramento legal
No âmbito do presente capítulo é importante diferenciar o enquadramento legal do projeto alvo
da presente avaliação (sistema de recuperação energética) relativamente ao enquadramento
legal da unidade de tratamento de subprodutos (UTS) na qual o projeto de otimização do sistema
de recuperação energética se encontra integrado.
Unidade de tratamento de subprodutos
De acordo com a Classificação Portuguesa das Atividades Económicas (Decreto-Lei n.º 381/2007,
de 14 de Novembro) a unidade de tratamento de subprodutos (UTS) na qual o projeto de
otimização do sistema de recuperação energética se integra, está classificada com o CAERev.3
10120 - Abate de Aves (produção de carne).
Esta unidade possui Licença Ambiental (Licença Ambiental n.º 285/0.3/2013 válida até 30 de julho
de 2020) emitida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto, relativo à Prevenção e
Controlo Integrados da Poluição (PCIP), entretanto revogado pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30
de agosto, para atividade de transformação de subprodutos de origem animal de categoria 3.
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A atividade PCIP realizada na UTS instalação é incluída na categoria 6.5 do Anexo I do Diploma
PCIP: eliminação ou valorização de carcaças e resíduos de animais com uma capacidade de
tratamento de 528 ton/dia toneladas por dia, possuindo as seguintes capacidades instaladas
licenciadas por categoria de subproduto transformado:
 Linha de transformação de penas com capacidade instalada de 120 ton/dia;
 Linha de transformação de carne com capacidade instalada de 288 ton/dia;
 Linha de transformação de sangue com capacidade instalada de 120 ton/dia.
Contudo, atualmente, na sequência de um conjunto de alterações que a Campoaves realizou em
2017 na UTS (ver secção 3.5), a capacidade instalada é superior, situando-se nas 792 ton/dia (das
quais 384 ton/dia correspondem à Linha da Carne, 288 ton/dia correspondem à Linha da Pena e
120 ton/dia correspondem à Linha do Sangue).
Sistema de recuperação energética
O projeto relativo ao sistema de recuperação energética, o qual está inserido na unidade de
tratamento de subprodutos e contemplado na Licença Ambiental da UTS, possui uma fonte
pontual de emissão para a atmosfera - FF4.
Considerando que o sistema de recuperação energética procede à valorização de resíduos (não
perigosos) através de incineração (com recuperação de energia), apresenta um enquadramento
legal diferenciado da restante UTS encontrando-se abrangido pelos regimes jurídicos:
 Prevenção e Controlo Integrados da Poluição;
 Avaliação de Impacte Ambiental.
No que respeita ao diploma PCIP o projeto encontra-se abrangido pela alínea c) do n.º 1 do Artigo
2.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto sendo uma atividade incluída na categoria 5.2 a)
do Anexo I do Diploma PCIP - Eliminação ou valorização de resíduos em instalações de incineração
de resíduos não perigosos, com uma capacidade superior a 3 ton/hora.
Em termos de enquadramento ao abrigo do RJAIA, o projeto relativo ao sistema de recuperação
energética encontra-se sujeito a AIA nos termos da subalínea i) da alínea b), do nº 4, do Artigo 1º
estando enquadrado pelo ponto n.º 10 do anexo I do Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de
novembro ‘’Instalações destinadas à incineração (D10) ou tratamento físico-químico de resíduos
não perigosos com capacidade superior a 100 t/dia’’.
De referir que projeto não se localiza em áreas qualificadas como sensíveis nos termos do RJAIA
(alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro.

1.4

Identificação da entidade licenciadora e da autoridade de AIA
A atividade de incineração ou coincineração de resíduos está sujeita a licenciamento pela Agência
Portuguesa do Ambiente ao abrigo do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto – Capítulo IV.
De acordo com o previsto pelo Artigo 8.⁰ do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, a
Autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente.

1.5

Antecedentes
1.5.1 Antecedentes do projeto
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.
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A caldeira, de marca Flucal, possui uma potência térmica nominal de 15MWth, possuindo
‘certificado de autorização de funcionamento n.º 00912/14-Rev.1’ válido até 31-07-2019 (Anexo
I.A no Volume III).
A unidade de combustão foi aprovada em maio de 2013 (Anexo I.B do Volume III). Após
construção, a unidade foi vistoriada no âmbito do licenciamento industrial, a 11 de novembro de
2014 (Anexo I.C do Volume III), tendo sido emitida a licença de exploração a 15 de maio de 2015
(Anexo I.D do Volume III).
A 3 de junho de 2014 foi publicado o Regulamento da Comissão n.º 592/2014, que estabelece os
requisitos para a combustão de subprodutos de origem animal. Refere o referido diploma que se
considera combustão, quando as caldeiras apresentam potência térmica inferior a 5 MWth.
Considerando que a caldeira para geração de vapor que utiliza como combustível estrume
proveniente da cama de aves apresenta 15 MW de potência térmica, a Agência Portuguesa do
Ambiente, considerou que esta instalação deveria ser enquadrada no Capitulo IV (instalações de
incineração e co-incineração de resíduos) do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, pelo que
a mesma deverá ser adaptada aos requisitos da incineração de resíduos.
No Anexo I.E (Volume III) apresenta-se documento enviado pela Agência Portuguesa do
Ambiente, no qual se explicita a sequência do procedimento que deverá ser aplicado ao processo
em questão.
Em sequência, a Campoaves desenvolveu o projeto de execução para otimização da caldeira
existente e para instalação de uma nova caldeira, as quais funcionariam de forma alternada,
tendo-se dado início aos trabalhos de realização do EIA em outubro de 2018. O EIA foi terminado
em maio de 2019. Contudo, na sequência dos trabalhos desenvolvidos pelo EIA, nomeadamente
no que respeita à caracterização da situação de referência, foi identificada a existência de uma
deterioração da qualidade da água subterrânea no interior da parcela de implantação da unidade
industrial.
Realizou-se uma auditoria às instalações e ao seu funcionamento, tendo-se constatado que,
muito provavelmente, essa deterioração proviria de duas fontes: do parque de cinzas húmidas a
céu aberto a partir do qual se verificou a existência de lixiviados e do armazém de estrume a
partir do qual se observou o arrastamento de estrume para o exterior. Estas situações eram mais
notórias em momentos de elevada precipitação. Em ambos os casos esses resíduos entravam na
rede de drenagem de águas pluviais tendo como ponto de entrega poços absorventes no solo.
Após a reflexão realizada sobre possíveis soluções mitigadoras, a Campoaves decidiu implementar
duas medidas que alteram alguns dos processos e procedimentos atualmente existentes na
unidade, nomeadamente:
 a substituição do atual sistema de extração de cinzas húmidas por um sistema de
extração de cinzas secas. Este projeto permite eliminar a deposição de cinzas húmidas
no parque de cinzas deixando de existir qualquer hipótese de arrastamento dessas
cinzas para as redes de drenagem;
 a construção de um fosso para colocação do estrume no interior do edifício já existente.
Este projeto permite que o camião, entrando dentro do edifício, descarregue
diretamente para o fosso, deixando de existir contacto do estrume com os rodados
eliminando o seu arrastamento para o exterior;
Foram entretanto desenvolvidos os respetivos projetos de execução e efetuada nova análise pelo
EIA o qual contempla já a implementação destas medidas.
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1.5.2 Antecedentes do procedimento de AIA
O presente procedimento de AIA não foi precedido de Proposta de Definição do Âmbito.

1.6

Metodologia e Estrutura do EIA
1.6.1 Metodologia Geral
O EIA foi realizado e estruturado tendo em conta a legislação em vigor sobre Avaliação de
Impacte Ambiental, nomeadamente o previsto no anexo V do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11
de dezembro que altera e Republica o Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, que refere
como conteúdo mínimo do EIA:
 Descrição do projeto incluindo a localização, características físicas, processo produtivo,
identificação da natureza e quantidade de materiais e recursos naturais utilizados bem
como estimativa dos tipos e quantidades de resíduos e emissões previstos;
 Descrição do estado do local dos fatores ambientais suscetíveis de serem afetados pelo
projeto bem como da evolução previsível do ambiente na ausência de projeto;
 Descrição dos efeitos do projeto no ambiente e hierarquização dos impactes;
 Descrição das medidas mitigadoras;
 Descrição dos programas de monitorização;
 Identificação de lacunas técnicas ou de conhecimentos;
 Resumo Não Técnico.
Foram também tidos em consideração os ‘Critérios para a fase de conformidade em AIA’
constantes do Despacho do Secretário de Estado do Ambiente de 2008 (Informação SEA n.º 10 de
18-02-2008), bem como a Portaria n.º 399/2015 de 5 de novembro que estabelece os elementos
que devem instruir os procedimentos ambientais previstos no regime de Licenciamento Único de
Ambiente (LUA).
No que respeita à descrição do projeto - otimização do sistema de recuperação energética - há a
salientar que as intervenções sujeitas a procedimento de AIA são realizadas no interior de uma
unidade industrial licenciada, não implicando qualquer nova construção relevante nem qualquer
mobilização de terras. Ao longo da descrição de projeto em avaliação proceder-se-á à descrição
da generalidade da unidade industrial existente, a qual define a situação de referência,
assinalando-se o que são as alterações a realizar no âmbito do presente procedimento de
avaliação. Assim, no que respeita ao consumo de recursos e emissão de cargas ambientais, será
apresentado um histórico relativo a 3 anos de funcionamento quer da globalidade da UTS
atualmente em funcionamento quer do sistema de recuperação energética, o que permitirá, de
forma mais fundamentada, consubstanciar o que serão os inputs derivados do projeto em
avaliação (projeto de otimização energética).
Ao nível da UTS (linhas de tratamento), a qual será descrita como projeto complementar,
apresenta-se informação que contempla a capacidade instalada licenciada (Licença Ambiental n.º
285/0.3/2013) e a capacidade efetivamente existente devido à realização de um conjunto de
intervenções em 2017 (ver subcapítulo 3.5).
O presente estudo tem em atenção as especificidades do projeto, a fase em que se encontra e as
características gerais da área de implantação do mesmo, tendo-se procedido à caracterização do
estado atual do ambiente e respetiva avaliação de impactes ao nível das seguintes componentes:
 Clima e alterações climáticas;
 Geologia e recursos minerais;
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 Recursos Hídricos Subterrâneos;
 Recursos Hídricos Superficiais;
 Qualidade do ar;
 Ambiente sonoro;
 Solo e uso do solo;
 Biodiversidade;
 Paisagem;
 Ordenamento do Território;
 Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico;
 População e Saúde Humana.
Com base na caracterização do estado atual do ambiente da área de estudo, nas características
do projeto e nas ações desenvolvidas, procedeu-se à identificação e avaliação dos impactes,
positivos e negativos do projeto de alteração sobre cada uma das componentes acima listadas.
Nesta avaliação tem-se em conta o território enquanto suporte físico ou área a que corresponde
uma característica importante ou que foi delimitada com o propósito de nela ser definida uma
atividade ou lhe ser atribuído um uso e, assim, desempenhar uma dada função ou conjunto de
funções (DGOTDU, 2011). Neste âmbito a avaliação dos efeitos do projeto sobre o território é
realizada de forma integrada no capítulo das conclusões.
Com base na avaliação dos impactes e riscos identificados, são propostas medidas cujo objetivo é
evitar e minimizar os impactes negativos previstos.
Complementarmente, com o objetivo de possibilitar a avaliação da eficácia das medidas propostas
e/ou detetar eventuais problemas associados ao funcionamento da instalação foi avaliada a
possibilidade de se propor a monitorização de determinados fatores ambientais. De referir, no
entanto, que apenas se propõe a monitorização para as situações ainda não abrangidas por outra
legislação específica.
Os estudos ambientais foram efetuados com a colaboração do promotor tendo, para o efeito,
sido disponibilizado total acesso ao local onde o projeto será implantado e facultada toda a
informação quer processual quer técnica afeta ao seu funcionamento.
1.6.2 Estrutura
A estrutura do EIA tem em consideração o previsto no Anexo V do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de
11 de dezembro bem como no módulo X.i da Portaria n.º 399/2015, de 5 de novembro que
estabelece os elementos que devem instruir os procedimentos ambientais previstos no regime do
Licenciamento único Ambiental (LUA).
O presente EIA é apresentado em 3 volumes:
 Volume I - Resumo Não Técnico;
 Volume II – Relatório Síntese;
 Volume III – Anexos.
O Volume I contém o Resumo Não Técnico (RNT) o qual tem como papel sumariar e traduzir em
linguagem simples o conteúdo do estudo, permitindo que o público em geral se familiarize com as
principais questões relacionadas com o projeto. Este documento 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.
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O Volume II inclui a descrição do projeto e a análise dos vários fatores ambientais, sociais e
patrimoniais passíveis de serem afetados pelo projeto. A estrutura geral do Volume II é a
seguinte:
 Capítulo 1: Introdução – identifica o projeto, a fase em que se encontra, o proponente, a
entidade licenciadora e a autoridade de AIA, os antecedentes, o enquadramento legal
do projeto e a metodologia geral e estrutura do EIA;
 Capítulo 2: Localização do projeto – posiciona o projeto à escala local, regional e
nacional, principais características da área envolvente e identifica os instrumentos de
gestão do território e classes de espaço afetadas, condicionantes, servidões
administrativas e de utilidade pública aplicáveis à área de implantação do projeto,
efetuando uma análise à conformidade do projeto com esses instrumentos;
 Capítulo 3: Descrição do projeto e das alternativas consideradas – Apresenta os
objetivos e aspetos que justificam a implementação do projeto e descreve as principais
características do projeto relevantes para a avaliação de impactes e respetivas
alternativas;
 Capítulo 4: Caracterização do ambiente afetado pelo projeto – identifica e descreve os
aspetos relevantes dos vários fatores considerados passíveis de serem afetados;
 Capítulo 5: Análise de impactes – identifica e avalia os potenciais impactes decorrentes
da implementação do projeto incluindo os impactes cumulativos;
 Capítulo 6: Medidas de mitigação e impactes residuais – apresenta as medidas que
devem ser adotadas para prevenir, minimizar e compensar os impactes negativos do
projeto e potenciar os positivos. Identifica os impactes que permanecem após a
implementação das medidas de mitigação (impactes residuais);
 Capítulo 7: Monitorização – Identifica e escreve os programas de monitorização que
devem ser implementados;
 Capítulo 8: Lacunas técnicas ou de conhecimento – Identifica eventuais aspetos que
limitaram a análise apresentada no EIA;
 Capítulo 9: Conclusões – apresenta as conclusões do EIA;
 Capítulo 10: Bibliografia.
O Volume III contém os Anexos que correspondem a informação relativa a estudos sectoriais
específicos preparados durante a realização do EIA e elementos complementares que sendo
pertinentes serviram de base e/ou apoio à informação presente no Relatório Síntese. No Quadro
1.1 apresenta-se a lista de Anexos constante do Volume III.
Quadro 1.1- Lista de Anexos do EIA constantes no Volume III.
N.º do Anexo
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Título

I

Antecedentes

II

Plantas de projeto

III

Dados de autocontrolo da FF4

IV

Recursos Hídricos Subterrâneos

V

Autorizações para ‘descarga de águas residuais’

VI

Ruído

VII

Biodiversidade

VIII

Paisagem

IX

Património
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1.6.3 Equipa Técnica
O presente EIA foi elaborado pelo Instituto do Ambiente e Desenvolvimento (IDAD). No Quadro
1.2 apresenta-se a composição da equipa técnica.
Quadro 1.2- Equipa técnica do EIA.
Identificação

Área de responsabilidade

Miguel Coutinho
Doutor em Ciências Aplicadas ao Ambiente

Coordenação Geral
Clima e Alterações Climáticas
Qualidade do Ar

Fernando Leão
Licenciado em Biologia

Coordenação Técnica
Biodiversidade
Solo e Uso do Solo

Alexandra Passos Silva
Licenciada em Engenharia do Ambiente

Recursos Hídricos Superficiais

Eduardo Anselmo Ferreira da Silva
Professor Catedrático em Geoquímica Ambiental
Nuno Durães
Doutor em Geociências

Geologia e Geomorfologia
Recursos Hídricos Subterrâneos

Clara Ribeiro
Mestre em Poluição Atmosférica

Ambiente Sonoro
Qualidade do Ar

Adelaide Pinto
Licenciada em História (ramo arqueologia)

Património Arqueológico e Arquitetónico

Sérgio Bento
Licenciado em Planeamento Regional e Urbano

Ordenamento do Território;
População e Saúde Humana

António Pires
Licenciado em engenharia Biofísica

Paisagem

1.6.4 Período de elaboração do EIA
O presente EIA foi desenvolvido entre outubro de 2018 e fevereiro de 2020. A caracterização da
situação de referência foi realizada entre final de 2018 e julho de 2019. O prolongamento até
2020 deveu-se à necessidade de articular a informação constante do EIA com o processo de
licenciamento ambiental que decorre em simultâneo.
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2. Localização do Projecto
2.1

Localização administrativa
A área de implantação do projeto situa-se, segundo a nomenclatura de unidades territoriais para
fins estatísticos (Regulamento UE nº 868/2014 da Comissão, de 8 de agosto) e administrativa
(Figura 2.1):
 NUT II - Centro;
 NUT III – Região de Coimbra;
 Distrito - Coimbra;
 Concelho – Figueira da Foz;
 Freguesia –Lavos.

2.2

Breve enquadramento da área de implantação do projeto
O local de implantação do projeto insere-se no interior da unidade de tratamento de subprodutos
da Campoaves a qual se localiza no extremo sul do parque industrial da Figueira da Foz.
A orografia da área envolvente caracteriza-se por ser aplanada com cotas que se situam abaixo
dos 30 m, sendo que na área do parque industrial as cotas rondam os 10 m. No entanto, tendo
em conta o extenso e denso coberto vegetal da área envolvente, as cotas que se situam acima
dos 10 m tornam-se imperceptíveis ao observador.
Em termos paisagísticos, a área é marcada pelo Estuário do rio Mondego a Norte da área de
implantação do projeto, a qual constitui uma importante zona húmida e uma área importante
para as aves, e pela extensa mata de pinheiro-bravo que envolve a zona poente e sul do parque
industrial (Mata da Costa de Lavos).
A extensa mata de pinheiro-bravo – Mata da Costa de Lavos – existente na envolvente ao parque
desenvolve-se em sistema de areias prolongando-se para poente numa extensão de
aproximadamente 1 000 m até à duna primária e para sul por cerca de 1500 m.
No parque industrial, a área adjacente ao local de implantação da Campoaves é caracterizada pela
presença de diversas indústrias encontrando-se os lotes do parque industrial praticamente todos
ocupados.
Em termos de povoamento, destacam-se os aglomerados urbanos de Cova Gala (a Noroeste), de
Lavos (a Sudeste) e a cidade da Figueira da Foz (na margem Norte do estuário do Mondego). De
referir ainda a localização do porto comercial da Figueira da Foz a Norte da área do projeto.
Em termos de acessos, a área de implantação do Projecto tem uma localização estratégica de
excelência, devido à sua proximidade aos principais eixos rodoviários que servem o concelho da
Figueira da Foz.
Destaca-se assim a proximidade à EN109, com ligação próxima à A14 a Norte (ca 5 km) a qual
permite um acesso rápido aos dois principais eixos rodoviários que estruturam as ligações Norte –
Sul nesta região, a A1 e a A17. A partir daqui é fácil chegar a qualquer ponto do país ou da Europa
através das principais vias de comunicação.
Na Figura 2.2 apresenta-se um enquadramento global da área.
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2.3

Áreas sensíveis
Na aceção do Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, são consideradas
como áreas sensíveis:
i) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei, n.º 142/2008, de 24 de Julho;
ii) Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Proteção
Especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril1 no âmbito das
Diretivas 79/409/CEE e 92/43/CEE;
iii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas
nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.
Perante este contexto legal, a área na qual o projeto está localizado não se encontra abrangida
por nenhuma das áreas sensíveis enumeradas.

2.4

Conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial e Servidões Condicionantes
2.4.1 Instrumento de gestão territorial
De entre os instrumentos de gestão territorial atualmente em vigor na área de implantação do
projeto, no âmbito da presente análise destaca-se o Plano Diretor Municipal (PDM) Figueira da
Foz, o qual foi publicado a 15 de setembro de 2017 no Diário da República n.º 179, 2ª Série-B através
do Aviso n.º 10633/2017, alterado pelo Aviso n.º 1729/2018, de 7 de fevereiro e pelo Aviso n.º
1729/2018, de 7 de fevereiro.
O Plano Diretor Municipal (PDM) estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política
municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas urbanas, integra e
articula as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional
e regional e estabelece o modelo de organização espacial do território municipal.
Do ponto de vista da classificação do solo para efeitos de ocupação, uso e transformação do solo,
observa-se que a unidade industrial da Campoaves se insere numa área classificada como ‘espaço de
atividades económicas’, pertencente à tipologia de solo urbano.
De acordo com o artigo 101.º do regulamento, ‘Os Espaços de Atividades Económicas
correspondem a espaços que se destinam preferencialmente ao acolhimento de atividades
económicas com especiais necessidades de afetação e organização do espaço urbano.’
Nestes espaços são admitidos estabelecimentos industriais e empresariais (de acordo com a
legislação em vigor), sendo também permitidos usos como equipamentos e espaços verdes de
utilização coletiva e infraestruturas, armazenagem, logística, unidades de recolha, tratamento,
eliminação, desmantelamento e valorização de resíduos, comércio e serviços (artigo 102.º).
Nesse sentido, o projeto proposto - otimização do sistema de recuperação energética o qual
consiste na valorização de um resíduo, está em conformidade com a classificação do solo para
efeitos de ocupação e uso.
Salienta-se ainda que a área de implantação do projeto não é abrangida por nenhuma das zonas
sujeitas a regimes de salvaguarda (zonas inundáveis, zona terrestre de proteção, faixa de
salvaguarda em litoral arenoso ou faixa de salvaguarda em litoral de arribas) contempladas pelo
PDM.
Estando inserido no parque industrial da Figueira da Foz a área não se encontra abrangida pela
estrutura de proteção e valorização ambiental municipal.

1

Alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro.
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Fonte: Extrato das Folhas 239 e 249 da Carta Militar Portuguesa.

Figura 2.1– Localização do projeto.
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Figura 2.2– Implantação da Unidade de Tratamento de Subprodutos da Campoaves no território.
(Fonte Bing Maps).
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2.4.2 Servidões condicionantes e equipamentos e infraestruturas
De acordo com o extrato da planta de condicionantes do PDM da Figueira da Foz constata-se que ao
nível das condicionantes legais e regulamentares, não existem quaisquer interferências com a área de
implantação da Unidade industrial da Campoaves na qual o projeto será implementado.
O projeto será implementado em área industrial não interferindo com nenhuma área da Reserva
Ecológica Nacional nem da Reserva Agrícola Nacional.
Também não interfere com quaisquer equipamentos ou infraestruturas.

2.5

Relação do projeto com outro(s) projeto(s) de desenvolvimento existente(s) ou
proposto(s) na vizinhança
O projeto proposto será implementado na unidade de tratamento de subprodutos (UTS) da
Campoaves na medida em que, através da queima de um resíduo (estrume proveniente de
unidades avícolas) permitirá produzir vapor de água necessário ao funcionamento da própria UTS.
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3. Descrição do projeto e das alternativas consideradas
3.1

Objetivos e justificação do projeto
O objetivo do projeto é a otimização do gerador de vapor a estrume avícola atualmente existente
na unidade de tratamento de subprodutos da Campoaves localizada no parque industrial da
Figueira da Foz. Em simultâneo, pretende-se instalar uma nova caldeira que utilize estrume
avícola como combustível, aumentando assim a capacidade de produção de vapor de água.
Este projeto assume uma elevada importância para o grupo Lusiaves (grupo ao qual pertence a
Campoaves). No grupo Lusiaves, cuja principal atividade é a produção de frangos para abate,
ocorre 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 unidade de tratamento de subprodutos - denominada
no presente relatório por Caldeira 4 Flucal - permite dar um destino ao referido subproduto e em
simultâneo, produzir o vapor de água necessário ao funcionamento da UTS, com a vantagem de
reduzir o consumo de combustíveis fósseis.
Por outro lado, a implementação de uma nova caldeira - denominada no presente estudo por
‘caldeira nova’ irá permitir colocar em standby as caldeiras a gás natural existentes na unidade e
que funcionam diariamente.

3.2

Descrição das instalações existentes
O ‘sistema de recuperação energética’, corresponde à Caldeira 4 (caldeira Flucal) da Unidade de
Tratamento de Subprodutos. Este sistema encontra-se instalado num edifício com 1 096,31 m2 de
área bruta de construção. Este edifício foi construído em 2014.
No âmbito do presente projeto não serão efetuadas quaisquer alterações estruturais ao edificado
existente. A nova caldeira será instalada no edifício atualmente existente. Contudo, será
construído um tegão para receção do estrume avícola no interior do atual armazém de estrume
avícola.
No Quadro 3.1 apresentam-se os índices de construção relativos ao edifício da Caldeira 4.
Quadro 3.1- Índice de construção - edifícios da caldeira a estrume e armazenamento de estrume.
Cércea

Nº

Área Bruta

(m)

Pisos

Construção

Atual

19,40

2

1.096,31 m

Após alteração

19,40

2

1.096,31 m

EDIFÍCIO

Área de Implantação

2

1.068,5 m

2

2

1.068,5 m

2

As instalações onde decorre o processo de otimização energética contemplam: um armazém para
armazenamento do estrume avícola, incluindo um sistema de distribuição e transporte do
combustível até ao queimador da caldeira e a casa de caldeiras, onde está localizada a caldeira
existente e onde será implantada a nova caldeira. Existe ainda no mesmo edifício uma zona onde
estão instalados um sistema de multiciclones, uma zona de receção e armazenamento de cinzas e
uma área onde se encontra instalado um filtro de mangas e um sistema de injeção de carvão
ativado, para tratamento das dioxinas e furanos. Importa referir que, atualmente, as cinzas são
depositadas num redler húmido, de forma a ser a reduzida a sua temperatura. As cinzas húmidas
são atualmente armazenadas num parque de cinzas para secagem localizado no exterior do
edifício.
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As purgas resultantes da caldeira são encaminhadas para poço absorvente (solo) e os efluentes
gasosos produzidos são libertados através de uma chaminé (Fonte FF4) com 25,2 m de altura,
adstrita à última fase do processo de tratamento (filtro de mangas).
Na Figura 3.1 apresenta-se a localização do edifício de armazenamento de estrume e do edifício da
caldeira 4 no qual ocorrerão as alterações alvo da presente avaliação. A planta da globalidade da
UTS é apresentada no Anexo II.A do Volume III evidenciando-se aí os edifícios da caldeira 4 Flucal
e do armazenamento do estrume.

Figura 3.1 - Localização do edifícios da caldeira 4 Flucal a estrume e do edifício de armazenamento de estrume.

3.3

Descrição do processo
A caldeira 4 Flucal utiliza estrume avícola como combustível sendo utilizada para produção de
vapor de água necessário ao processo de transformação dos subprodutos de origem animal, num
processo em que há recuperação da energia térmica gerada pela combustão.
Esta caldeira apresenta capacidade para produzir 20 ton de vapor/hora de vapor saturado, a um
timbre de 40 bar relativos, consumindo 7 a 8 ton/hora de estrume avícola. É uma caldeira
aquotubular de parede tangente, com grelha escalonada móvel e economizador de vapor.
Apresenta um regime de funcionamento de segunda (a partir das 8:00h) a sábado (até às 20:00h).
Tem como objetivo a produção de vapor de água saturado para transformação de subprodutos de
origem animal.

Pág. 16 de 215

Relatório Síntese

O estrume é descarregado num armazém (localizado ao lado do edifício da caldeira), sendo
enviado para a caldeira através de sem fim. Do sem fim, o estrume entra na caldeira ocorrendo a
sua combustão.
Sistema de Tratamento dos Gases (Filtro de mangas)
O tratamento dos gases provenientes da caldeira 4 Flucal é feito através de um sistema de filtro
de mangas, com injeção dos reagentes. Este sistema de tratamento foi implementado em 2018.

Figura 3.2 - Esquema ilustrativo do sistema de tratamento de gases.

Os filtros de mangas são geralmente adequados apenas para a separação de partículas dos gases
a tratar. Para permitir a separação de componentes gasosos, estas substâncias têm que ser
convertidas em partículas sólidas, por meio de reações químicas (absorção) ou fixação na
superfície interna (adsorção) dos reagentes adicionados.
A absorção dos compostos ácidos dos gases a tratar, tais como HF, HCl e SOx, é feita através da
injeção de hidróxidos de cálcio.
A adsorção de dioxinas é feita através da injeção de carvão ativado (CA).
A injeção dos reagentes é feita a montante do filtro de mangas, na zona chamada de reator, de
modo contínuo e em automático, sendo a quantidade determinada pela concentração de
emissões ácidas a tratar e dos valores de emissão a serem cumpridos.
Antes de serem descarregadas do filtro, as partículas separadas no filtro são reintroduzidas várias
vezes no reator. A taxa de reciclagem de partículas é ajustada mediante as condições de operação
do sistema.
A recirculação das partículas separadas no filtro tem uma influência positiva nos níveis de
separação alcançáveis e leva a uma redução nos custos operacionais em relação ao consumo e
descarga de reagentes.
A mistura de partículas retidas no filtro de mangas é depois encaminhada para um silo de
resíduos, sendo depois transportadas através de camião cisterna para destino final apropriado.
Os gases tratados são encaminhados para a chaminé (Fonte fixa FF4).

3.4

Projeto de otimização do sistema de recuperação energética
A otimização do sistema de recuperação energética da Campoaves será realizada através:
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 Alterações à caldeira existente (caldeira 4 Flucal);
 Instalação de uma caldeira nova;
 Alteração ao sistema de extração de cinzas;
 Alteração no local de armazenamento de estrume.
3.4.1 Alterações à caldeira existente (caldeira 4 Flucal)
De forma a otimizar a caldeira 4 Flucal e a dar cumprimento ao Decreto-Lei n.º 127/2013, serão
realizadas diversas alterações ao nível da caldeira existente, nomeadamente:
 Alteração da grelha de combustão para homogeneização do fluxo de ar primário,
aumento dos níveis de concentração do oxigénio na zona de combustão e aumento da
temperatura do ar de combustão, o que irá permitir a sobrealimentação da mesma em
toda a área de queima;
 Instalação de um queimador a gás natural com 4500 kW de potência na zona superior da
câmara de combustão, que irá garantir uma temperatura superior a 850⁰C em toda a
câmara de combustão, durante um período de 2 segundos. Importa referir que a altura
da câmara de combustão é superior a 6 m, sendo que a velocidade dos gases de
combustão será de 2 m/s, pelo que desta forma garante-se a presença dos gases de
combustão por um período de tempo superior a 2 segundos. Caso surjam problemas no
arranque do queimador, a caldeira apresenta um sistema de ‘shut down’, impedido
assim o funcionamento a temperaturas inferiores aos 850⁰C.
 Instalação de um segundo economizador, para aquecimento do ar de combustão,
garantindo assim uma temperatura de queima acima dos 850⁰C.
 Instalação de um sistema de monitorização e registo das temperaturas de
funcionamento que permitirá a garantia das temperaturas atrás descritas,
nomeadamente o arranque do queimador de forma automática, garantindo assim o
cumprimento das temperaturas.
 O arranque da caldeira será sempre efetuado com biomassa (estilha florestal), até que
sejam atingidas as temperaturas necessárias à queima do estrume avícola.
 Inclusão de um sistema de contagem do vapor de água produzido. Neste caso, será
monitorizada em contínuo a produção de vapor de água, garantindo assim o eficiente
funcionamento da caldeira.
Na prática, o que pretende com estas alterações é aumentar a temperatura do ar de combustão
(ar de queima primário e secundário) e criar condições para se obter uma temperatura mínima de
850 graus em toda a camara de combustão. O cálculo de velocidades de gases nessa zona garante
que toda essa massa de gases permanece dentro da câmara de combustão por um período
superior a 2 segundos e com uma temperatura de 850 graus. O sistema dispõe de um queimador
a gás natural que quando deteta uma baixa de temperatura, arranca de imediato, mantendo a
temperatura dos gases nos valores predeterminados. O diferencial de temperatura que se irá
utilizar para aquecer o ar de combustão é retirado da temperatura dos gases que saem do
economizador a uma temperatura média de 250 ⁰C. Ao retirar energia destes gases e usando-a
para aquecer o ar de combustão, não se desperdiça energia, transferindo-a para onde ela é mais
necessária. Esta transferência de energia é feita com o recurso das duas baterias de
economizadores atrás mencionadas.
Com estas alterações garante-se uma temperatura igual ou superior a 850 °C na câmara de
combustão, por um período superior a 2 segundos.
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3.4.2 Instalação de uma caldeira nova
Complementarmente às alterações a realizar na caldeira 4 existente será instalado um novo
gerador de vapor com capacidade para produzir 15 ton de vapor/hora. Trata-se de um gerador de
vapor monobloco NB 15000-15, automático, gastubular de tripla passagem de gases. Com câmara
de inversão de gases, completamente envolvida em água. Possui as seguintes características:
 Superfície de aquecimento: 375 m2
 Timbre: 10 Bar
 Produção de vapor (m.m.c.): 15000 Kg/h
 Combustível: Biomassa
 Temperatura da água de alimentação: 80 - 120 ⁰C
Possuirá os seguintes equipamentos:
 Equipamento de queima: Antefornalha constituída por paredes tubulares arrefecidas
(parede membrana) de forma paralelepipédica, equipada com:
o

Um sistema de otimização de queima Over-fire incluindo dois ventiladores de
7,5kW com variador de frequência;

o

Duas bocas de carga;

o

Uma porta de acesso ao cinzeiro;

o

Duas portas de acesso e limpeza do interior da antefornalha com registo de
entrada de ar;

o

Duas bocas para interligação ao ventilador de ar primário;

o

Conjunto de refratários de vedação;

o

Tolva de receção de combustível com dois sem-fins de alimentação à caldeira;

 Dois indicadores de nível de água com válvulas de seccionamento e purga;
 Um controlador automático de nível de água composto por uma sonda capacitiva com
revestimento PTFE;
 Dois variadores de frequência da marca Siemens e potência 22kW;
 Duas eletrobombas de alimentação (uma será de reserva) para água até 120⁰C de
temperatura (funcionamento automático, caudal de 21,7m3/h, potência 15 kW);
 Duas válvulas de purga de fundo e abertura rápida e passagem integral;
 Um pressostato de pressão máxima de funcionamento;
 Um pressostato de segurança contra sobrepressão;
 Uma saída de gases para ligação à chaminé.
Esta caldeira nova utilizará o sistema de tratamento de gases e a fonte fixa de emissão para a
atmosfera (FF4) atualmente existentes.
Nos Anexos II.B e II.C do Volume III apresenta-se o local de implantação desta caldeira nova na
sala das caldeiras a estrume.
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3.4.3 Alteração ao sistema de extração de cinza
No âmbito do projeto de otimização do sistema de recuperação energética será implementado
um sistema de extração de cinzas secas, para substituir o atual sistema de extração de cinzas
húmidas.
A implementação deste novo sistema de extração permitirá eliminar a zona de secagem de cinzas
atualmente existente no exterior do edifício no denominado parque de cinzas que se encontra ao
ar livre.
Assim, o redler de recolha de cinzas atualmente existente será substituído por um sistema de sem
fim em aço inoxidável refratário (sem fim 1) que percorre longitudinalmente o fundo da caldeira
recolhendo as cinzas provenientes da grelha de queima e do economizador. Este sem fim
descarregará num segundo sem fim (sem fim 2) que recolhe as cinzas dos multiciclones, e depois
descarrega a 90⁰graus num terceiro sem fim (sem fim 3) que encaminha a cinzas até ao quarto
sem fim que as leva ate ao contentor de cinzas (sem fim 4).
Todos estes sem fins são em aço inox refratário e completamente estanques, de modo a evitar a
dispersão de cinzas pelo meio circundante. O contentor de cinzas é um contentor cisterna
estanque com boca de carga com uma válvula alveolar rotativa.
Com a implementação do novo sistema de extração de cinzas o parque de armazenamento de
cinzas húmidas atualmente existente no exterior deixará de existir.
O atual parque de cinzas húmidas passará a ser o local de armazenamento de alguns resíduos
produzidos, nomeadamente, plásticos, cartões, borrachas e embalagens contaminadas. Será
ainda o local de armazenamento dos IBC's vazios a devolver aos fornecedores dos produtos
utilizados na unidade industrial.
Irá manter-se o atual sistema de escoamento dos efluentes produzidos, sendo os mesmos
encaminhados para a ETARI. Assim, caso ocorram derrames de produtos (no caso de existir algum
IBC's com resto de produto), os mesmos não atingirão o solo, sendo encaminhados para
tratamento na ETARI.
3.4.4 Alteração no local de armazenamento de estrume
O edifício de armazenamento de estrume será o atualmente usado. Contudo, no âmbito do
projeto será construído um fosso em betão armado com 2,5 m de profundidade ao fundo do
edifício cujo fundo será tipo facas móveis que irá encaminhar o estrume para uma vala escavada a
0,40 m abaixo do fundo do fosso, na qual será colocado um sem fim de recolha que encaminhará
o estrume para um tapete rolante de transporte até à tulha de carga dos sem fins de elevação até
á caldeira. Tanto a tulha como os sem fins de elevação já existem no sistema atualmente em
funcionamento.
Este novo fosso vai permitir que os camiões descarreguem diretamente dentro dele a totalidade
da sua carga e dentro do pavilhão, evitando assim a dispersão do estrume pela zona frontal desse
mesmo edifício, com o consequente arrastamento, em períodos de forte precipitação, para a rede
de drenagem.
A tulha atual vai continuar a existir ficando a funcionar exclusivamente com estilha. A estilha será
o combustível utilizado para o arranque da instalação até existirem condições de queima na
caldeira que permitam proceder à queima de estrume em conformidade com a norma.
No Anexo II.C (Volume III) apresenta-se a localização do fosso no interior do edifício e os
respetivos perfis.
As obras de construção do fosso iniciam-se com a preparação e marcação do silo de estrume e
valas para instalação de sem fins para transporte do estrume. Segue-se a escavação e construção
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dos muros de contenção. O pavimento será cortado e após os cortes procede-se à abertura de
algumas valas para colocação de muros de contenção, de forma a prevenir eventuais derrocadas
do terreno, uma vez que este, sendo arenoso, não apresenta condições de segurança na
escavação do solo. Após a colocação dos muros de contenção e demolição dos pavimentos, serão
elaborados os trabalhos de escavação do solo até à cota pretendida com recurso a equipamentos
mecânicos. No total serão escavados 325 m3 de areias, as quais serão colocadas na própria
propriedade da Campoaves, nomeadamente nos lotes 82 a 84 (ver Figura 4.40 no capítulo 4.7)
onde se prevê poderem vir a ser necessárias no futuro no âmbito de uma eventual expansão da
unidade.
De seguida, procede-se à execução de paredes e pavimentos em betão armado. Para a execução
dos elementos em betão armado, serão executadas no local as cofragens dos muros do silo e
valas, colocação das armaduras de ferro com as dimensão especificada no projeto de estabilidade
e posteriormente cheios com betão e devidamente vibrado. Ao fim de uma semana de repouso,
será retirada a cofragem aguardando-se mais 2 semanas de período de cura. Após conclusão e
espera do período de cura do betão, serão executados os pavimentos sobre base previamente
preparada em brita e abge. Estes pavimentos, terão armadura e o enchimento será feito com as
mesmas características de execução dos muros.

3.5

Projetos associados ou complementares
O sistema de recuperação energética da Campoaves encontra-se instalado na unidade de
tratamento de subprodutos da empresa no parque industrial e empresarial da Figueira da Foz na
medida em que esta unidade necessita de elevadas quantidades de vapor de água que são
fornecidas por este sistema.
Nesse sentido, considera-se que a própria unidade de tratamento de subprodutos (UTS)2 animais
é um projeto associado passando-se de seguida à sua descrição genérica.
Destaca-se a existência na UTS de uma ETARI que procede ao tratamento dos efluentes líquidos
industriais provenientes da globalidade da UTS.
3.5.1 Características físicas da instalação
A unidade de tratamento de subprodutos possui uma área total de 39 299,00 m2, com uma área
coberta de 8 036,94 m2 e uma área total impermeabilizada de 25 258,73 m2.
No Anexo II.B apresenta-se a planta global das instalações.
Quadro 3.2- Índice de construção - Campoaves.
EDIFÍCIO

Cércea (m)

Nº Pisos

Área Bruta Construção

Edifício da Caldeira 4

19,40 m

2

1.096,31 m

Restante unidade

15,74 m

2

6.346,75 m

Área de Implantação

2

1.068,50 m

2

6.968,44 m

3.5.2 Descrição do processo de tratamento de subprodutos
Os subprodutos são provenientes das unidades de abate, obtendo-se do processo de
transformação farinhas e gordura animal que se destinam à produção de pet-food e aquacultura.
A transformação da matéria-prima obedece ao definido no Regulamento (EU) nº 142/2011 da
Comissão de 25 de fevereiro que aplica o Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro.

2

A UTS iniciou atividade em 2009 tendo-lhe sido atribuída Licença Ambiental n.º 285/2009 em março de 2009.
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A UTS apresenta atualmente três linhas de tratamento de subprodutos de origem animal
(subprodutos de categoria 3) a funcionar.
De acordo com a licença ambiental (Licença Ambiental n.º 285/0.3/2013), a capacidade instalada
que se encontra licenciada para cada uma das linhas de tratamento é a seguinte:
 Linha de transformação de penas com capacidade instalada de 120 ton/dia
 Linha de transformação de carne com capacidade instalada de 288 ton/dia;
 Linha de transformação de sangue com capacidade instalada de 120 ton/dia.
Contudo, em 2017, a Campoaves procedeu a um conjunto de alterações na unidade que
permitiram aumentar a capacidade instalada, nomeadamente ao nível das linhas de penas e de
carne. Estas alterações não se refletiram em nenhum incremento de área construída na medida
em que foram implementadas no interior do edificado existente.
As alterações foram as seguintes:
 Ampliação da capacidade instalada de tratamento da linha da pena, através da
implantação de uma segunda linha da pena, com capacidade para tratar 168 ton/dia (7
ton/hora). Esta ampliação foi feita através da duplicação de uma parte da linha, sendo
que o início e fim da linha de produção se manteve igual;
 Instalação de um novo oxidor (oxidor n.º 3) para tratamento dos gases incondensáveis
produzidos nas linhas de tratamento. Assim, a unidade passou a apresentar 3 oxidores
para tratamento dos gases incondensáveis do processo. Esta situação, permitiu de
forma indireta o aumento da capacidade de tratamento da linha da carne. Inicialmente,
a capacidade de tratamento das linhas da carne era: linha a) com capacidade para
transformar 168/ton/dia e linha b) com capacidade para transformar 120/ton/dia, sendo
o funcionamento condicionado pela capacidade de extração dos gases incondensáveis
por parte dos oxidores existentes. Atualmente, e perante a existência de um novo
oxidor, a capacidade de extração é superior, permitindo que as linhas da carne passem a
ter capacidade para tratar 384 ton/dia - linha a) 216 ton/ dia e linha b) 168 ton/dia. Esta
alteração traduziu-se ainda na instalação de uma nova fonte fixa de emissão para a
atmosfera - FF5;
 Aplicação de um lavador químico, para tratamento do ar ambiente presente na nave
fabril com implementação da respetiva fonte fixa de emissão para a atmosfera - FF6.
Assim, atualmente, a capacidade instalada na UTS é a seguinte:
 Linha de transformação de penas com capacidade instalada de 288 ton/dia
 Linha de transformação de carne com capacidade instalada de 384 ton/dia;
 Linha de transformação de sangue com capacidade instalada de 120 ton/dia.
De salientar ainda, a alteração realizada na ETARI em 2019 que perimitiu aumentar a capacidade
de tratamento. Esta alteração consistiu na implantação de um novo tanque para tratamento
biológico do efluente, assim como duas novas DAF’s (DAF primária e DAF secundária). Com esta
alteração, o tratamento dos efluentes deixou de ser efetuado através de SBR e passou para
sistema de lamas ativadas. Estas alterações permitiram aumentar a capacidade de tratamento da
ETAR de 150 m3/dia para 250 m3/dia.
O produto mais representativo da UTS é a farinha de carne. Na Figura 3.3 apresenta-se a produção
em 2017 e 2018.
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Figura 3.3- Produção em 2017 e 2018.

Linha de transformação de penas
As penas aquando da sua chegada à Unidade de Transformação de subprodutos são
descarregadas numa das tolvas de receção de penas (Zona Suja), seguindo para uma tolva
doseadora com detetor de metais. Os gases produzidos na tolva de receção são conduzidos para
os oxidores que trabalham com temperaturas compreendidas entre 700°C a 950°C.
Ao passar no detetor de metais é efetuada uma triagem dos mesmos, os quais são recolhidos e
encaminhados para um contentor de resíduos de metais. Estes, por sua vez, são encaminhados
para empresas autorizadas para tratamento dos mesmos.
Após a passagem pelo detetor de metais, as penas passam para o extrusor, onde as partículas são
reduzidas a 50 mm e seguidamente para o hidrolisador que atinge os 3 bar. Segundo a tabela de
vapor, quando o hidrolisador atinge 3 bar de pressão, significa que a temperatura é de 133°C. De
seguida, as penas passam por um ciclone a partir do qual os gases incondensáveis são
encaminhados para o oxidor e as penas para o secador.
Nesta etapa, as penas encontram-se durante algum tempo até atingir 98°C de temperatura à
saída.
Posteriormente, a farinha de penas sofre uma separação e seguem para a tolva doseadora do
moinho. Do separador saem resíduos (borrachas), que são encaminhadas para empresas
autorizadas para o tratamento das mesmas. A matéria que sai da tolva doseadora do moinho
segue para o crivo. A que apresentar dimensões superiores a 3 mm volta novamente para a tolva
doseadora do moinho. A restante sai do crivo e é conduzida para o silo. A partir do silo pode ser
embalada em contentores ou big bags e por fim é expedida.
Linha de transformação de carne
As matérias de categoria 3 (vísceras, cabeças, devoluções, peles e resíduos do corte e desmancha
e preparação das partes, carcaças e partes que por motivos comerciais não se destinem ao
consumo humano (ex. devoluções de clientes)), aquando da chegada à UTS são descarregadas em
tolvas de receção (tolva de receção 1 e tolva de receção 2). A partir daí, são conduzidas por um
sem fim para um triturador, onde as partículas são reduzidas a 30 mm. Desse triturador passam
para um dos 2 cozedores/secadores onde permanecem no mínimo 20 minutos a 120°C.
Resultante dessa etapa, os gases produzidos são encaminhados para os oxidores (onde a
temperatura varia entre os 700°C - 950°C). Do secador através do sistema sem-fim, a matéria é
conduzida para um dos 2 tamisadores (tambor rotativo) que procede à separação da componente
sólida da líquida. Também nesta etapa, os vaos são encaminhados para os oxidores.
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A componente líquida segue para um depósito e seguidamente para um dos 2 decanters. Estes
por sua vez, libertam vaos que seguem para os oxidores, e resultam também os finos que são
incorporados no circuito da componente sólida através de sem-fins.
O conteúdo restante dos decanters segue para o recipiente da saída de decanter e
posteriormente para o depósito de gordura. Seguidamente, passa na centrífuga e segue para o
recipiente de saída da centrífuga. As águas residuais resultantes da centrífuga são conduzidas
para a ETAR, onde são sujeitas a tratamento.
Do recipiente da saída da centrífuga existe um sistema de bombagem que bombeia a gordura
para tanques (Tanque Gordura 1, Tanque Gordura 2, Tanque Gordura 3 e Tanque Gordura 4),
onde permanece até à expedição.
Relativamente à componente sólida, esta passa por um detetor de metais. Estes são segregados e
enviados posteriormente para empresas autorizadas. Após a segregação dos metais, a
componente sólida é conduzida por sem-fins para a tolva de Alimentação - prensas (Prensa 1,
Prensa 2 e Prensa 3).
Desta etapa, os vaos resultantes são também conduzidos para os oxidores. Na prensagem, são
separados os líquidos mais finos que retornam aos tamisadores. A parte sólida pode seguir dois
trajetos diferentes:
 Farinha de alta proteína - Neste circuito, a componente sólida resultante das prensas
segue para o arrefecedor e posteriormente para o crivo (crivo1). Nesta etapa são
separadas as partículas de dimensões superiores e inferiores a 3 mm. As partículas
superiores a 3 mm seguem para a tolva intermédia e posteriormente são conduzidas
para a tolva dos moinhos e seguem o circuito da farinha de baixa proteína. As partículas
com dimensões inferiores a 3 mm passam para a tolva do Moinho, seguidamente para o
moinho e por sem-fins até ao crivo 2. Neste crivo são, novamente separadas as
partículas com dimensões superiores e inferiores a 3 mm. As partículas menores são
enviadas para um dos silos interiores e ficam a aguardar a expedição, as restantes (> 3
mm) são reencaminhadas para a tolva do moinho do circuito de alta Proteína.
 Farinha de baixa proteína - A componente sólida resultante das prensas segue para o
arrefecedor e posteriormente para a tolva do moinho. Por sem-fins é conduzida ao
moinho e deste para um crivo (crivo2). Neste crivo são separadas as partículas com
dimensões superiores e inferiores a 3 mm. As maiores são reencaminhadas novamente
para a tolva do moinho. As restantes (< 3 mm) são encaminhadas também por sem-fins,
para o silo que posteriormente abastece contentores e os big bag’s a aguardar
expedição. Por outro lado, a farinha em vez de ir para os silos, pode ser armazenada em
big-bag’s até ser expedida.
Linha de transformação de sangue
Na chegada à UTS o sangue é descarregado por sistema de bombagem para os depósitos de
receção (1 ou 2), ficando assim acondicionado, sendo agitado e mantido fresco (com sistema de
refrigeração).
Dos depósitos de receção (1 ou 2), o sangue passa pela bomba moinho. De seguida, através da
bomba doseadora, o sangue é encaminhado por tubagem para o depósito doseador. Nesta fase, o
sangue é mantido em constante agitação, passando pelo coagulador por ação da bomba mono.
Sempre em contínuo, o sangue depois de coagulado segue para o decanter, onde vai ocorrer a
separação da matéria proteica da parte líquida (água). A água, por sua vez, é enviada para a ETAR.
A matéria proteica (através de sem-fins) é enviada para o secador de sangue, onde sofre um
aquecimento até atingir uma temperatura de 100°C.
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Todos os vapores provenientes do aquecimento da matéria proteica, no secador, são
encaminhados para a torre de lavagem e daí conduzidos ao bioxidor.
A farinha de sangue, depois de arrefecida, é encaminhada através dos sem-fins, para o sistema de
pesagem e embalagem em Big Bag’s, os quais apresentam um peso médio 1 250 kg a 1 400 kg.
3.5.3 ETARI
A ETARI existente na unidade industrial consiste num sistema de tratamento por lamas ativadas.
Atualmente apresenta a capacidade para tratar 250 m3 de efluente/dia, recebendo o efluente de
lavagem das instalações e os gases incondensáveis resultantes do processo de tratamento dos
subprodutos de origem animal.
Os efluentes são descarregados para um tanque de armazenamento existente na zona das tolvas
de receção do produto. Daí, o efluente é bombeado para um tamisador de malha fina, onde
ocorre a remoção de partículas presentes no efluente. Em seguida, o efluente, após passar no
tamisador é descarregado no tanque de homogeneização.
Este tanque, com capacidade para armazenar 90 m3 de efluente, permite garantir o
armazenamento do efluente. O efluente é bombeado do tanque para a DAF primária, onde por
ação de ar e injeção de químicos é removida a gordura presente no efluente.
Após passagem pela DAF, o efluente é encaminhado para um tanque anóxico, onde ocorre a
desnitrificação do efluente, seguindo em seguida para dois tanques de tratamento biológico,
onde através da injeção de ar/oxigénio, e gestão dos tempos de arejamento, ocorre o tratamento
do efluente e redução da carga orgânica. Estes tanques apresentam uma elevada importância no
tratamento, nomeadamente na redução dos níveis de azoto e fósforo. Posteriormente, o efluente
segue para uma segunda DAF, onde ocorre a sua afinação ao nível do teor de sólidos, sendo de
seguida descarregado no coletor municipal.
3.5.4 Tratamento de água
A água proveniente dos furos existentes na área de implantação da UTS é encaminhada para um
reservatório com 60 m3 de capacidade. Após este reservatório, a água utilizada nas caldeiras para
produção de vapor de água é sujeita a um tratamento por osmose inversa.
O sistema de tratamento por osmose inversa permite a eliminação de partículas poluentes de
muito pequenas dimensões (desde 0,0001 micrómetros, incluindo vírus, bactérias e impurezas de
uma maneira geral) garantindo também pureza bacteriológica absoluta.

3.6

Matérias-primas, recursos, emissões gasosas, efluentes líquidos e resíduos gerados
No presente subcapítulo identificam-se as substâncias envolvidas na globalidade da Unidade de
Tratamento de Subprodutos (UTS) distinguindo-se para efeitos de análise o projeto em avaliação sistema de recuperação energética - dos projetos associados descritos no ponto anterior.
De forma a monitorizar o desempenho da unidade industrial quer do ponto de vista produtivo
quer ambiental é feita a monitorização dos consumos de matérias-primas, energia, água emissões
(gasosas e liquidas), ruído e resíduos. Os resultados das monitorizações realizadas são
apresentados nos ‘Relatórios Ambientais Anuais’ de acordo com a Licença Ambiental
n.º 285/0.3/2013.
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3.6.1 Lista dos principais materiais e energia utilizados ou produzidos
3.6.1.1

Matérias-primas

O sistema de recuperação energética (caldeira 4 e caldeira nova) produz vapor com recurso à queima
de estrume proveniente dos aviários pelo que se considera esta como sendo a matéria-prima do
projeto em avaliação também descrita adiante, como fonte de energia.
Atualmente, a capacidade instalada de produção de vapor permite consumir 31 200 toneladas de
estrume por ano, o equivalente a 100,3 ton/dia. Com a otimização do sistema a capacidade instalada
passa a ser de 36 036 ton/ano. Contudo, o consumo efetivo médio dos últimos 3 anos representou 54%
da capacidade instalada atual (Quadro 3.3).
A capacidade de armazenamento de estrume de aves é de 3000 m3. O estrume é armazenado a
granel no edifício adjacente à caldeira não existindo alterações ao nível da capacidade de
armazenamento de estrume.
Relativamente aos projetos associados, a unidade transforma subprodutos de origem animal (carne,
penas e sangue) que correspondem assim às matérias-primas da UTS, em farinhas de carne. Estas
matérias-primas têm como origem centros de abate e transformação de aves, sendo transportadas em
viaturas próprias refrigeradas. As penas são descarregadas em duas tolvas (tolva de receção de penas
com capacidade total de 120 ton). As carnes (vísceras, cabeças, devoluções, peles, resíduos do corte e
desmancha, carcaças e partes de animais rejeitadas como impróprias para consumo humano categoria 3) são descarregadas em 2 tolvas cuja capacidade total de armazenamento é de 150 ton. O
sangue é acondicionado em três depósitos com capacidade para um total de 110 m3.
No Quadro 3.3 estão listadas as matérias-primas utilizadas. De salientar que não ocorrerão
quaisquer alterações ao nível dos projetos complementares.
Quadro 3.3- Matérias-primas utilizadas.
Matéria prima

Capacidade
instalada
atual
(ton/dia)

Consumo efetivo (ton/ano)
2016

2017

Após otimização
2018

Capacidade
instalada (ton/dia)

13 426

115,8

Sistema de recuperação energética
Estrume avícola

100,3

20 744

16 765

Projetos associados

3.6.1.2

Carne

384

71 494,4

81 354,3

87 939,2

384

Penas

288

17 338,5

19 457,5

24 842,3

288

Sangue

120

11 051,2

12 319,9

15 901,3

120

Energia

No sistema de recuperação energética, o qual atualmente corresponde à caldeira 4, utiliza-se
como fonte de energia o estrume de aves. O estrume de aves provem de diversas instalações
avícolas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da Campoaves. O estrume é uma matéria de
categoria 2, no âmbito do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeu e do
Conselho de 21 de outubro. A sua utilização como combustível em caldeira de produção de vapor
está devidamente acautelada no âmbito do Regulamento (EU) N.º 142/2011 da Comissão de 25
de fevereiro de 2011 (que aplica o Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeu e do

Pág. 26 de 215

Relatório Síntese

Conselho de 21 de outubro), tendo sido alvo de parecer favorável por parte da Direção Geral de
Alimentação e Veterinária – DGAV.
A nova caldeira utilizará como fonte de energia o estrume de aves tendo como combustível
auxiliar o gás natural.
Para além do estrume de aves utilizado na caldeira 4 (e, no futuro, na caldeira nova), na
globalidade da UTS são utilizadas as seguintes fontes de energia:
 Energia elétrica utilizada na iluminação da unidade e nos equipamentos elétricos;
 Gás natural - combustível utilizado nos oxidores e nas caldeiras Vulcano e Morisa;
 Bio resíduos (bagaço de azeitona, entre outros) e resíduos de madeira (estilhas de madeira,
pó de cortiça, serrim seco, casca de pinha, etc.) - utilizados na caldeira 3 e caldeira 4
(mistura com o estrume avícola).
No Quadro 3.4 apresentam-se os consumos realizados entre 2016 e 2018.
Quadro 3.4- Consumos de energia.
Fonte de energia

Capacidade
instalada atual
(anual)

Consumo efetivo (TEP)
2016

2017

2018

Capacidade instalada
após otimização
(anual)

Sistema de recuperação energética
Estrume de aves
Combustível auxiliar (Gás
Natural)

31 200 ton

5 745,8

4 644,3

3 625,0

36 036 ton

-

-

-

-

150

Projetos associados
Energia elétrica

3 413,6

1 150,8

1 461,3

1 783,4

3 413,6

Gás natural

2 966,1

674,1

1 319,7

1 549,6

2 966,1

Bio resíduos

4 752,3

1 929,3

1 856,7

2 482,8

4 752,3

3.6.1.3

Água

A UTS apresenta duas redes de abastecimento de água em função do uso pretendido na
instalação, nomeadamente:
 Processo produtivo - abastecimento por captações subterrâneas e pela rede pública de
abastecimento;
 Instalações sociais - abastecimento pela rede pública de abastecimento.
A água consumida no processo produtivo da UTS é proveniente de 4 captações subterrâneas e da
rede pública. No anexo IV (Volume III) apresentam-se as licenças das captações subterrâneas.
No Quadro 3.5 apresentam-se as principais características dos furos existentes na Campoaves,
cujas profundidades variam entre os 12 e os 294 m.
No Quadro 3.6 apresenta-se o volume captado em cada um dos furos entre 2016 e 2018. O furo
AC4 é um furo recente pelo que em 2017 ainda não existia extração nesse furo. Apresenta-se
também o consumo de água proveniente da rede pública que é utilizado no processo industrial.
O furo identificado no Quadro 3.6 como AC2 corresponde a dois furos diferentes. O furo AC2
existente até 2017 foi selado e substituído por um outro furo construído em setembro de 2017
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inicialmente previsto para se denominar AC5 mas que aquando da atribuição da respetiva licença
ficou também designado como AC2, tendo entrado em funcionamento em 2018 (Licença de
utilização n.º: A001339.2018.RH4A).
Quadro 3.5- Características dos furos de captação atualmente existentes na Campoaves.
Perfuração
Captação

Profundidade
(m)

Regime
exploração
Volume
máximo anual
3
(m )

Uso

1 200

62 400

Industrial

Revestimento

Localização
dos ralos
(m)

Diam
(max)
(m)

Prof.
(m)

Tipo

AC1

12

PVC

AC2

294

160;288

PVC

294

140

60 000

Rega/Industrial

AC3

12

6;12

PVC

12

140

36 000

Industrial

AC4

155

107; 149

PVC

155

140

36 000

Industrial
3

Quadro 3.6- Volume anual de água captado em cada furo e com origem na rede pública (m ).
Ano
Origem
2016

2017

2018

AC1

33 862

23 247

21 033

AC2

5 333

2 036

4 605

AC3

-

25 290

6 757

AC4

-

-

18 354

Rede pública

8 419

10 012

1 800

A água captada é utilizada no processo industrial, nomeadamente na formação de vapor de água
necessário ao processo de tratamento e na lavagem das instalações e equipamentos. A água
captada é encaminhada para um tanque, sendo daí distribuída pelas diversas atividades
(produção de vapor de água e lavagens da instalação).
No Quadro 3.7 apresenta-se o volume de água consumido na UTS distinguindo-se aqui o consumo
do sistema de recuperação energética alvo da presente avaliação. De notar que os consumos
apresentados incluem a água da rede. O consumo no sistema de recuperação energética, entre
2016 e 2018, oscilou entre os 70 e os 83% do consumo da globalidade da UTS.
Ao nível das capacidades instaladas estima-se uma redução do consumo de água associado ao
sistema de recuperação energética. Esta redução (530 m3/ano) deve-se à alteração do sistema de
extração de cinzas existente (cinzas húmidas) que será substituído por um sistema de extração de
cinzas secas.
3

Quadro 3.7- Volume anual de água para uso industrial (m ).
3

Consumo efetivo (m )

Consumo
Capacidade
instalada atual

2016

2017

2018

Capacidade
instalada após
otimização

Sistema de recuperação
energética

74 432,9

33 329

50 058

44 111

73 903

Total UTS

105 000

47 614

60 585

52 549

104 470
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Apesar da instalação de uma nova caldeira, não se prevê um aumento do consumo de água,
porque de momento a maior parte do vapor consumido é produzido numa caldeira que utiliza o
estrume proveniente de cama de aves (caldeira 4 Flucal) e em duas caldeiras de gás natural
(caldeiras Vulcano e Morisa). No futuro, com a otimização da caldeira 4 Flucal e com a instalação
de uma nova caldeira que também utilizará estrume, mantendo um regime de funcionamento
alternado, as quantidades de vapor atualmente produzidas nas caldeiras de gás natural, passarão
a ser produzidas pelas duas caldeiras cujo combustível é o estrume proveniente das camas das
aves, juntamente com a caldeira a biomassa.
Na prática, as quantidades de vapor consumido pela UTS, mantêm-se sem alterações relevantes,
o que muda é a origem do vapor produzido.
Antes do aumento da capacidade instalada da UTS (linhas de tratamento de penas e de carne) o
consumo total estimado de água respeitante à capacidade instalada licenciada (528 ton/dia) era
de 80 624 m3 contra os atuais 105 000 de capacidade existente.
A água para consumo doméstico é proveniente da rede pública de abastecimento fornecida pela
empresa Águas da Figueira.
3

Quadro 3.8- Volume anual de água para uso doméstico (m )
Ano

Total

2016

433

2017

437

2018

487

3.6.2 Lista dos principais tipos de efluentes, resíduos e emissões previsíveis
De seguida apresenta-se as cargas ambientais associadas ao projeto do sistema de recuperação
energética que será alvo de otimização e à globalidade da UTS enquanto unidade composta por
um conjunto de projetos associados ao projeto em avaliação.
3.6.2.1

Efluentes gasosos

A globalidade da UTS possui atualmente 6 fontes de emissão pontual para a atmosfera onde se
inclui a fonte FF4 correspondente ao sistema de recuperação energética em avaliação. As fontes
FF5 e FF6 não se encontram licenciadas (não constam da Licença Ambiental), resultando de
alterações anteriormente efetuadas na instalação (ano de 2017) tal como descrito no capítulo 3.5.
Quadro 3.9- Fontes de emissão pontual da UTS.

Código

FF1

FF2

Equipamento
associado

Potencia
térmica
(MWth)

Caldeira Vulcano

10,2

Caldeira Morisa

7,44

Caldeira Flucal

3,7

Oxidor térmico 1

0,7

Regime de
emissão

Combustíve
l

Altura da
chaminé
acima do
nível do
solo (m)

Equipamentos de
tratamento de fim
de linha

19

Separador
multiciclónico
associado à caldeira
3. As outras duas
caldeiras não
apresentam sistema
de despoeiramento

19

-

Gás natural
Descontínuo

a)

Gás natural
Biomassa
florestal

Contínuo

Gás natural
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Combustíve
l

Altura da
chaminé
acima do
nível do
solo (m)

Gás natural

19

Equipamento
associado

Potencia
térmica
(MWth)

FF3

Oxidor térmico 2

0,9

15

FF4

Caldeira
4
Flucal- caldeira
existente
a
otimizar
Caldeira nova (a
instalar)

12,7

(funcionamento
alternado entre
as duas caldeiras
semana
a
semana)

FF5

Oxidor térmico 3

0,85

Contínuo

Gás Natural

25

-

FF6

Lavador Químico

---

Contínuo

---

25

-

Código

Regime de
emissão

Contínuo
Contínuo

Estrume
avícola

25,2

Equipamentos de
tratamento de fim
de linha
Captador de
partículas
multiciclónico, filtro
de mangas e
captador por via
húmida

Nota: a negrito identificam-se as caldeiras associadas ao processo de recuperação energética alvo de avaliação.
(a) Em caso de necessidade, a caldeira 3 Flucal poderá funcionar em simultâneo com a caldeira nova. Prevê-se as que
as caldeiras 1 e 2 apenas entrem em funcionamento em situações de paragem/manutenção das restantes caldeiras.

A fonte FF1 encontra-se associada a três caldeiras para produção de vapor necessário ao processo
de tratamento dos subprodutos. As três caldeiras não funcionam em simultâneo. No futuro, após
a instalação da nova caldeira associada à FF4, prevê-se que as caldeiras a gás natural tenham um
funcionamento residual em termos de horas (efeitos de manutenção) e a caldeira a biomassa
funcione em simultâneo com a caldeira nova a estrume.
A caldeira nova a instalar apresentará uma produção de vapor de 15 ton/hora (inferior à
produção da caldeira 4 Flucal atualmente existente). Desta forma, poderá existir a necessidade da
caldeira a biomassa (associada à fonte fixa FF1) funcionar em simultâneo com a caldeira nova, de
forma a obter a quantidade de vapor necessária ao processo. A caldeira 4 Flucal nunca funcionará
em simultâneo com a caldeira nova.
No Quadro 3.10 apresenta-se o número de horas de funcionamento das caldeiras durante o ano
de 2018 e após a implementação do projeto de otimização do sistema de recuperação energética.
Quadro 3.10- Horas de funcionamento das caldeiras.
Código

FF1

Equipamento associado

Atualmente
(2018)

Após alteração

Caldeira Vulcano

3 010

150

Caldeira Morisa

236

150

Caldeira Flucal

55

3000

FF2

Oxidor térmico 1

7 033

7 200

FF3

Oxidor térmico 2

6 940

7 000

Caldeira 4 Flucal - caldeira existente a otimizar

7 100

3 550

0

3 550

FF4
Caldeira nova - caldeira a instalar
FF5

Oxidor térmico 3

7 159

7 200

FF6

Lavador Químico

7 500

7 500

Nota: a negrito identificam-se as caldeiras associadas ao processo de recuperação energética alvo de avaliação.
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No Anexo II.D (Volume III) apresenta-se planta com a localização das chaminés.
Segundo informação constante da LA «No que se refere à altura das chaminés associadas às
fontes pontuais FF1, FF2, FF3 e FF4 atendendo à natureza qualitativa e quantitativa dos efluentes
emitidos e respetivos caudais mássicos associados, tendo em consideração os processos afetos a
cada fonte, e atendendo também aos obstáculos existentes na sua envolvente, considera-se que
as chaminés destas fontes apresentam alturas adequadas à correta dispersão dos poluentes, dado
que as referidas alturas se encontram de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3
de abril, e no procedimento de cálculo estabelecido através da Portaria n.º 263/2005, de 17 de
março, retificada pela Declaração de Retificação n.º 38/2005, de 16 de maio.»
O tratamento das emissões gasosas provenientes do sistema de recuperação energética
(produção de vapor de água) - Caldeira 4 Flucal - é realizado através de um sistema de redução
através de captador de partículas multiciclónico, seguido de filtro de mangas e captador por via
húmida. A caldeira nova (a instalar) utilizará o mesmo sistema de tratamento.
As fontes fixas são alvo de autocontrolo de acordo com o estipulado na legislação em vigor e na
Licença Ambiental da UTS, tal como apresentado nos quadros seguintes.
Quadro 3.11- Condições de monitorização associadas à fonte pontual FF1 (Fonte: Licença Ambiental).
Parâmetro

Caldeira 1 e caldeira 2
(gás natural)
(1)
VLE
Frequência
3
mg/Nm
monitorização

Caldeira 3
(biomassa florestal
VLE
Frequência
3
mg/Nm
monitorização

Dióxido de enxofre (SO2)

35

500

Óxidos de azoto (NOx),
expressos em NO2

300

650

Monóxido de carbono (CO)

500

Partículas totais (PTS)

50

150

Sulfureto de hidrogénio (H2S)

5

5

(3)

500

(3)

(1) Os valores limite de emissão (VLE) referem-se a um teor de 3% de O2 e gás seco nos efluentes gasosos.
(2) Os valores limite de emissão (VLE) referem-se a um teor de 11% de O2 e gás seco nos efluentes gasosos.
(3) A fonte FF1 encontra-se associada a três caldeiras para produção de vapor necessário ao processo de tratamento dos
subprodutos. De acordo com o operador, as três caldeiras não irão funcionar em simultâneo. A monitorização a efetuar à fonte FF1
será função não só do seu número total de horas de funcionamento, em cada ano civil, como também do número de horas de
funcionamento de cada equipamento que lhe está associado, i.e., Caldeira 1, Caldeira 2 e Caldeira 3. Assim, para a monitorização
desta fonte deverá ser observado o seguinte:
Se no mesmo ano civil:
i. A fonte FF1 funcionar um máximo de 500 horas: FF1 isenta da obrigatoriedade de monitorização;
ii. A fonte FF1 funcionar mais de 500 horas/ano e, pelo menos, uma das caldeiras esteja em funcionamento durante um período
mínimo de quatro meses, em condições de funcionamento normal da instalação (cf. alínea bb) do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º
78/2004, 3 de abril) Deverão ser efetuadas 2 medições. Em cada medição deverá ser indicado o combustível utilizado e os valores
de concentração obtidos deverão cumprir os VLE mencionados no quadro.
Na situação prevista em ii) e caso se verifique o funcionamento, em simultâneo, de duas ou mais caldeiras que utilizem combustíveis
diferentes, o cálculo dos VLE a considerar deverá atender à metodologia prevista no Anexo IV da Portaria n.º 677/2009, de 23 de
junho.
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Quadro 3.12- Dados de autocontrolo da FF1 (2018)
Concentração
3
(mg/Nm )

Concentração
3
(mg/Nm .3%O2)

VLE a)

<6 c)

<10 c)

5

80

148

<6 c)

Partículas totais (PTS)
Sulfureto de hidrogénio
(H2S)

Parâmetro
Dióxido de enxofre (SO2)
Óxidos de azoto (NOx),
expressos em NO2
Monóxido de carbono
(CO)

Caudal
mássico
(kg/h)

Limiar mássico (kg/h)
b)

Min.

Máx.

<0,1 c)

0,5

50

300

1,1

0,5

30

<12 c)

500

<0,1 c)

1

100

10

18

50

0,14

0,01

1

1

2

35

0,01

0,1

5

Diâmetro interno da fonte

1,25 m

Velocidade de escoamento

5,1 m/s

Temperatura do efluente

134,5⁰C

a) De acordo com a Licença Ambiental nº 285/0.3/2013, correção para 3 % de teor de O 2.
b) De acordo com o Decreto-Lei 39/2018 de 11 de Junho.
c) Limite quantificação.

Quadro 3.13- Condições de monitorização associadas às fontes pontuais FF2 e FF3 (Fonte: Licença Ambiental).
VLE (1)
Parâmetro
mg/Nm
Monóxido de carbono (CO)

500

Óxidos de azoto (NOx), expressos em NO2

500

Dióxido de enxofre (SO2)

500

Sulfureto de hidrogénio (H2S)
Partículas
Compostos orgânicos voláteis não metânicos
(COVNM), expresso em C
Compostos orgânicos voláteis (COV), expressos
em C

5

3

Frequência de monitorização
FF2

Uma vez de três em
três anos (2)

FF3

Uma vez de três em
três anos (2)

150
110
200

(1) O valor limite de emissão (VLE) refere-se ao teor de O2 efetivamente medido e a gás seco nos efluentes gasosos.
(2) A monitorização pode ser efetuada uma vez, de três em três anos, desde que a instalação mantenha inalteradas as suas
condições de funcionamento. Caso se verifique um aumento dos caudais mássicos dos poluentes emitidos para valores superiores
aos limiares mássicos mínimos constantes da Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro, deverá a frequência de monitorização passar,
desde logo, a duas vezes por ano, com um intervalo mínimo de dois meses entre as medições. Simultaneamente essa alteração
deverá ser comunicada à APA e CCDR Centro.
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Quadro 3.14- Dados de autocontrolo da FF2 (2016).
Limiar mássico
(kg/h) (2)
mín
máx

Concentração
3
(mg/Nm )

VLE
(1)

Caudal mássico
(kg/h)

Dióxido de enxofre (SO2)

481

500

5,0

2

50

Óxidos de azoto (NOx), expressos
em NO2

112

500

1,17

2

30

Monóxido de carbono (CO)

8,9

-

0,092

5

100

Partículas totais (PTS)

26,1

0,27

0,5

5

Sulfureto de hidrogénio (H2S)

<1,1b

5

<0,01

0,05

1

2,7

200

0,029

2

30

0,5-2,7

110

0,007-0,029

1,5

25

Ensaio

COV exp. em C
COVNM exp. em C
Diâmetro interno da fonte

90 cm

Velocidade de escoamento

10,8 m/s

Temperatura do efluente

194⁰C

(1) 1º Aditamento da licença ambiental 285/0.3/2013
(2) Portaria n.º 80/2006 de 23 de janeiro
b) Limite de deteção

Quadro 3.15- Dados de autocontrolo da FF3 (2016).
Limiar mássico
(2)
(kg/h)
mín
máx

Concentração
3
(mg/Nm )

VLE (1)

Caudal mássico
(kg/h)

Dióxido de enxofre (SO2)

65,3

500

1,0

2

50

Óxidos de azoto (NOx), expressos
em NO2

63,0

500

0,99

2

30

Monóxido de carbono (CO)

6,8

-

0,106

5

100

Partículas totais (PTS)

1,6

0,025

0,5

5

Ensaio

Sulfureto de hidrogénio (H2S)

<0,9 b)

5

<0,01

0,05

1

COV exp. em C

<1,1 a)

200

<0,02

2

30

<1,1

110

<0,02

1,5

25

COVNM exp. em C
Diâmetro interno da fonte

128 cm

Velocidade de escoamento

5,5 m/s

Temperatura do efluente

116⁰C

(1) 1º Aditamento da licença ambiental 285/0.3/2013
(2) Portaria n.º 80/2006 de 23 de janeiro
a) Limite de quantificação
b) Limite de deteção

Tendo em conta que em 2017 foi instalado um novo oxidor - oxidor 3 - apresenta-se de seguida os
dados de autocontrolo das fontes FF2 e FF3 (oxidores 1 e 2 respetivamente), após a entrada em
funcionamento do oxidor 3.
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Quadro 3.16- Dados de autocontrolo da FF2 (2019).
Limiar mássico
(kg/h) (2)
mín
máx

Concentração
3
(mg/Nm )

VLE
(1)

Caudal mássico
(kg/h)

Dióxido de enxofre (SO2)

14

500

0,2

0,5

50

Óxidos de azoto (NOx), expressos
em NO2

33

500

0,4

0,5

30

Monóxido de carbono (CO)

<6

-

<0,07

1

100

Partículas totais (PTS)

<7

150

<0,08

0,1

5

Sulfureto de hidrogénio (H2S)

2

5

0,02

0,01

1

COT exp. em C

<3

200

<0,03

1

30

COVNM exp. em C

<3

110

<0,03

1

25

Ensaio

Diâmetro interno da fonte

90 cm

Velocidade de escoamento

8,7 m/s

Temperatura do efluente

164,9⁰C

(1) 1º Aditamento da licença ambiental 285/0.3/2013
(2) De acordo com decreto-Lei n.º 39/2018 de 11 de junho
b) Limite de quantificação

Quadro 3.17- Dados de autocontrolo da FF3 (2019).
Limiar mássico
(kg/h) (2)
mín
máx

Concentração
3
(mg/Nm )

VLE
(1)

Caudal mássico
(kg/h)

Dióxido de enxofre (SO2)

34

500

0,8

0,5

50

Óxidos de azoto (NOx), expressos
em NO2

78

500

1,7

0,5

30

Monóxido de carbono (CO)

<6

-

<0,1

1

100

Partículas totais (PTS)

34

150

0,77

0,1

5

Sulfureto de hidrogénio (H2S)

<1

5

<0,1

0,01

1

COT exp. em C

<3

200

<0,07

1

30

COVNM exp. em C

<3

110

<0,07

1

25

Ensaio

Diâmetro interno da fonte

128 cm

Velocidade de escoamento

9,3 m/s

Temperatura do efluente

124,5⁰C

(1) 1º Aditamento da licença ambiental 285/0.3/2013
(2) De acordo com decreto-Lei n.º 39/2018 de 11 de junho
b) Limite de quantificação

De seguida apresentam-se os dados de autocontrolo realizados à fonte FF4 à qual está associado
o projeto de otimização em avaliação, tendo em conta a legislação ao abrigo da qual a referida
caldeira se encontra licenciada. Verifica-se que os resultados obtidos estão em conformidade com
a referida legislação e com a Licença Ambiental.
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Quadro 3.18- Condições de monitorização associadas à fonte pontual FF4 (Fonte: Licença Ambiental).
Parâmetro

VLE (1) mg/Nm

Dióxido de enxofre (SO2)

2000

Óxidos de azoto (NOx), expressos em NO2

650

Monóxido de carbono (CO)

500

3

Frequência de monitorização

2 vezes por ano (2)
Sulfureto de hidrogénio (H2S)

5

Partículas totais

150

Compostos orgânicos voláteis (COV), expressos
em C

200

(1) Os valores limite de emissão (VLE) referem-se a um teor de 6% de O2 e gás seco nos efluentes gasosos.
(2) Na sequência da primeira campanha de monitorização (2 medições realizadas no ano civil) a frequência de monitorização
estabelecida poderá passar para o regime estabelecido no ponto anterior (uma vez de três em três anos) através da aplicação do
disposto no n.º 4 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, e desde que o caudal mássico de emissão seja inferior ao
limiar mássico minino fixado na Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro.

Quadro 3.19- Dados de autocontrolo da FF4 (Amostragem realizada em 10-07-2018).
Concentração
3
(mg/Nm )

Concentração
3
(mg/Nm .6%O2)

Dióxido de enxofre (SO2)

622

1145

2000

Óxidos de azoto (NOx),
expressos em NO2

34

63

Monóxido de carbono (CO)

234

Partículas totais (PTS)

18

VLE

a)

Caudal
mássico
(kg/h)

Limiar mássico (kg/h)
b)

Min.

Máx.

8,8

0,5

50

650

0,5

0,5

30

432

500

3,3

1

100

33

150

0,26

0,1

5

0,01

1

1

30

Sulfureto de hidrogénio
(H2S)

<1

c)

<1

c)

5

<0,007

COT expresso em C

<3

c)

<5

c)

200

<0,04

Diâmetro interno da fonte

1,10 m

Velocidade de escoamento

7,3 m/s

Temperatura do efluente

146,3⁰C

c)

c)

a) De acordo com a Licença Ambiental nº 285/0.3/2013, correção para 6 % de teor de O2.
b) De acordo com o Decreto-Lei 39/2018 de 11 de Junho.
c) Limite quantificação.

Quadro 3.20- Dados de autocontrolo da FF4 (Amostragem realizada em 10-10-2018).
Concentração
3
(mg/Nm )

Concentração
3
(mg/Nm .6%O2)

Dióxido de enxofre (SO2)

541

1070

2000

Óxidos de azoto (NOx),
expressos em NO2

67

132

Monóxido de carbono (CO)

178

352

Partículas totais (PTS)

<8

c)

<16

Sulfureto de hidrogénio
(H2S)

<1

c)

<1

c)

c)

VLE

a)

Caudal
mássico
(kg/h)

Limiar mássico (kg/h)
b)

Min.

Máx.

11,3

0,5

50

650

1,4

0,5

30

500

3,7

1

100

150

<0,17

c)

0,1

5

5

<0,01

c)

0,01

1

Estudo de Impacte Ambiental do projeto de otimização do sistema de recuperação energética da Campoaves
Pág. 35 de 215

Concentração
3
(mg/Nm )

Concentração
3
(mg/Nm .6%O2)

18

36

COT expresso em C
Diâmetro interno da fonte

1,10 m

Velocidade de escoamento

9,9 m/s

Temperatura do efluente

120,3⁰C

VLE

Limiar mássico (kg/h)

Caudal
mássico
(kg/h)

a)

200

b)

0,4

Min.

Máx.

1

30

a) De acordo com a Licença Ambiental nº 285/0.3/2013, correção para 6 % de teor de O2.
b) De acordo com o Decreto-Lei 39/2018 de 11 de Junho.
c) Limite quantificação.

No âmbito do processo de adaptação da caldeira ao regime de incineração, em março de 2018
iniciou-se a implementação do novo sistema de tratamento dos gases produzidos na caldeira a
estrume avícola, para cumprimento dos VLE's impostos no DL 127/2013, relativo à incineração.
A implementação deste sistema apenas ficou concluída em novembro de 2018, sendo que em
dezembro de 2018 foi realizada a caracterização do efluente para verificação da conformidade do
sistema de tratamento implementado (Anexo III no Volume III). Esta caracterização teve em
consideração todos os parâmetros previstos para unidades de incineração de resíduos não
perigosos.
Tratando-se de uma avaliação de teste ao sistema, salienta-se que as amostragens realizadas
foram pontuais e não em contínuo tendo-se verificado incumprimentos ao nível do CO e do SO2.
O projeto de otimização do sistema de recuperação energética submetido a presente
procedimento de AIA tem como objetivo dar cumprimento ao estipulado pelo Decreto-Lei n.º
127/2013. Para o efeito, tal como descrito no capítulo 3.4 estão previstas alterações na grelha de
combustão para homogeneização do fluxo de ar e instalados equipamentos que permitirão
garantir temperaturas superiores a 850⁰C em toda a câmara de combustão, situação que
atualmente não acontece.
Prevê-se que estas condições permitirão dar cumprimento aos VLE dos compostos em causa, já
que o cumprimento dos limites dos restantes compostos parecem já estar garantidos com o
sistema de tratamento instalado.
No que se refere às fontes FF5 e FF6, a Campoaves não possui licença das mesmas na medida em
que estas foram instaladas na sequência de uma alteração à UTS, realizada em 2017, e para a qual
ainda não foi obtida a respetiva alteração à licença ambiental. Apresenta-se de seguida o
autocontrolo já realizado a essas fontes, embora sem plano de caracterização imposto.
Quadro 3.21- Dados de autocontrolo da FF5 - oxidor 3 (Amostragem realizada em 31-10-2017).
Ensaio

Concentração
3
(mg/Nm )

VLE

1)

Caudal mássico
(Kg/h)

Limiar mássico
2)
(kg/h)
mín
máx

Dióxido de enxofre (SO2)

131

500

3,1

2

50

Óxidos de azoto (NOx), expressos
em NO2

197

500

4,7

2

30

Monóxido de carbono (CO)

87,8

-

2,1

5

100

Partículas totais (PTS)

<2,3

150

<0,055

0,5

5

5

< 0,07

0,05

1

200

0,047

2

30

Sulfureto de hidrogénio (H2S)
COVT exp. em C
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COVNM exp. em C

1,0

110

0,025

Diâmetro interno da fonte

1,25 m

Velocidade de escoamento

10,6 m/s

Temperatura do efluente

123⁰C

1,5

25

[1] Valor Limite de Emissão (VLE) a cumprir, expresso em mg/Nm³, gás seco, e quando aplicável corrigido ao oxigénio de
referência (Portaria n.º 675/2009 de 23 de junho).
[2] Portaria n.º 80/2006 de 23 de janeiro.
a) Limite de quantificação.

Quadro 3.22- Dados de autocontrolo da FF5 - oxidor 3 (Amostragem realizada em 10-10-2018).
Concentração
3
(mg/Nm )

Ensaio

a)

VLE

Caudal mássico
(Kg/h)

Limiar mássico
b)
(kg/h)
mín
máx

Dióxido de enxofre (SO2)

27

500

0,5

0,5

50

Óxidos de azoto (NOx), expressos
em NO2

62

500

1,2

0,5

30

Monóxido de carbono (CO)

110

na

2,1

1

100

Partículas totais (PTS)

17

150

0,33

0,1

5

5

<0,01

0,01

1

<1

Sulfureto de hidrogénio (H2S)

c)

COT exp. em C

5

200

0,1

1

30

COVNM exp. em C

5

110

0,8

1

25

Diâmetro interno da fonte

1,25 m

Velocidade de escoamento

9,5 m/s

Temperatura do efluente

127⁰C

a) De acordo com a Portaria 190-B/2018 de 2 de Julho.
b) De acordo com o Decreto-Lei 39/2018 de 11 de Junho.
c) Limite quantificação.

Quadro 3.23- Dados de autocontrolo da FF6 - lavador de gases (Amostragem realizada em 31-10-2017).
Concentração
3
(mg/Nm )

Ensaio
Dióxido de enxofre (SO2)

<14,4

Óxidos de azoto (NOx), expressos
em NO2

<4,1

a)

a)

VLE

1)

Caudal mássico
(Kg/h)

Limiar mássico
2)
(kg/h)
mín
máx

500

< 0,02

2

50

500

< 0,02

2

30

Monóxido de carbono (CO)

25,6

-

1,5

5

100

Partículas totais (PTS)

27,2

150

1,6

0,5

5

Sulfureto de hidrogénio (H2S)

<3,0

a)

5

<0,2

0,05

1

COVT exp. em C

<1,7

a)

200

<0,1

2

30

110

<0,1

1,5

25

COVNM exp. em C

<1,7

Diâmetro interno da fonte

1,4 m

Velocidade de escoamento

12,2 m/s

Temperatura do efluente

37 ⁰C

[1] Valor Limite de Emissão (VLE) a cumprir, expresso em mg/Nm³, gás seco, e quando aplicável corrigido ao oxigénio de
referência (Portaria n.º 675/2009 de 23 de junho).
[2] Portaria n.º 80/2006 de 23 de janeiro.
a) Limite de quantificação.
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Quadro 3.24- Dados de autocontrolo da FF6 - lavador de gases (Amostragem realizada em 10-10-2018).
Concentração
3
(mg/Nm )

Ensaio

11

Dióxido de enxofre (SO2)
Óxidos de azoto (NOx), expressos
em NO2

<10

VLE

1)

Caudal mássico
(Kg/h)

500
c)

0,8

500

<0,7

c)

Monóxido de carbono (CO)

11

na

0,8

Partículas totais (PTS)

8

150

0,56

Sulfureto de hidrogénio (H2S)

<1

c)

5

<0,02

c)

Limiar mássico
2)
(kg/h)
mín
máx
0,5

50

0,5

30

1

100

0,1

5

0,01

1

COT exp. em C

5

200

0,4

1

30

COVNM exp. em C

5

110

0,4

1

25

Diâmetro interno da fonte

1,4 m

Velocidade de escoamento

14,6 m/s

Temperatura do efluente

32,5 ⁰C

a) De acordo com a Portaria 190-B/2018 de 2 de Julho; b) De acordo com o Decreto-Lei 39/2018 de 11 de Junho; c) Limite
quantificação.

A nível dos odores que são gerados no processo industrial da UTS (provenientes das salas do
processo, dos digestores, esterilizadores e secadores), está implementado um sistema de
tratamento de gases constituído por três oxidores regenerativos, nos quais os odores são
destruídos por oxidação térmica para que os compostos orgânicos voláteis, responsáveis pelos
odores, sejam totalmente oxidados. Estes gases são produzidos nas 5 linhas de produção (carne, pena
e sangue). De cada uma das linhas os gases são encaminhados através de tubagens em aço inoxidável
até um coletor comum que recolhe das 5 linhas e a partir daí para os 3 oxidadores. Os oxidores
funcionam em paralelo e vão aspirar todos os gases desse mesmo coletor comum, estando um dos
oxidores a funcionar a 100% e os outros dois a modular em conformidade com as variações das linhas
de produção. Quanto maior for a carga de funcionamento das linhas maior é o regime de
funcionamento dos outros dois oxidores; esta variação de regime é completamente automática e não
depende de operador.
No Quadro 3.25 apresentam as características técnicas dos três oxidores existentes na UTS.
Quadro 3.25- Características técnicas dos oxidores.
Oxidores

1e2

Características do caudal a tratar

Condições da oxidação térmica

i) Caudal de vapor proveniente dos digestores:
12 000 kg/h;

i) Temperatura máxima de oxidação – 950 °C;

ii) Temperatura de vapor – 100/105 °C;

iii) Tempo de residência a 850 °C – 1 segundo;

iii) Caudal de ar do processo – 8 000 kg/h;

iv) Número de células – 3;

iv) Temperatura de vapor – 40 °C.

v) Rendimento térmico – 95,3 %;

ii) Temperatura de oxidação – 850 °C;

vi) Tipo de combustível – Gás Natural;
3

vii) Consumo médio estimado – 29 Nm /h.

3

i) Caudal de vapor proveniente dos digestores
– 10 000 kg/h;

i) Temperatura máxima de oxidação – 875 °C;

ii) Temperatura de vapor – 98 °C;

iii) Tempo de residência a 850 °C – 1 segundo;

iii) Caudal de ar do processo – 11 000 kg/h;

iv) Número de células – 3;

iv) Temperatura de vapor – 50 °C.

v) Rendimento térmico – 96 %;

ii) Temperatura de oxidação – 850 °C;

vi) Tipo de combustível – Gás Natural;
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3.6.2.2

Efluentes líquidos

Na UTS são produzidos efluentes líquidos provenientes do processo produtivo (efluentes
industriais) e das instalações sanitárias (efluentes domésticos). Além desses referem-se ainda as
águas de escorrência dos pavimentos exteriores que surgem sempre que há precipitação.
Os efluentes líquidos industriais da globalidade da UTS resultam da lavagem das instalações, dos
gases condensáveis do processo, das escorrências resultantes da recolha das cinzas da caldeira e
das purgas da caldeira. Com exceção das purgas da caldeira que têm como destino poço
absorvente no solo, os restantes efluentes industriais são encaminhados para a ETARI.
Atualmente, as cinzas da caldeira 4 caem sobre uma cama de água, a qual é reposta diariamente. As
cinzas são removidas da referida cama por sem fim, sendo depositadas no parque de cinzas, onde
ocorre a libertação da água (efluente) que é encaminhada para a ETARI para tratamento.
Com a implementação do projeto de otimização passará a existir um sistema de extração de cinzas
secas deixando assim de existir emissão de efluente líquido associado à extração de cinzas, estimandose uma diminuição de produção de efluentes de 160 m3/ano entre o projeto atualmente existente e
o projeto de otimização (Quadro 3.26).
Não existe qualquer sistema de contabilização do efluente resultante das purgas da caldeira do sistema
de recuperação energética. Dessa forma, não é possível diferenciar a produção de efluentes do sistema
de recuperação energética da produção dos efluentes provenientes da globalidade da UTS
Após tratamento na ETARI, os efluentes são descarregados no coletor municipal, seguindo para a
ETAR de S. Pedro sob a gestão das Águas da Figueira.
Quadro 3.26- Volume anual de efluente líquido industrial produzido na UTS.

Total UTS

3

Volume efetivo (m )

Capacidade
instalada
3
atual (m )

2016

2017

2018

Capacidade
instalada após
3
otimização (m )

77 750

14 290

16 225

24 132

77 590

A descarga de águas residuais no coletor municipal encontra-se autorizada pela concessionária do
serviço público de Saneamento do Concelho da Figueira da Foz – Águas da Figueira, S.A., através
do protocolo celebrado entre esta entidade e a Campoaves – Aves do Campo, S.A, a 1.11.2009
(Protocolo e Aditamento ao Protocolo no Anexo V.A do Volume III).
No âmbito do protocolo celebrado, a Campoaves realiza o autocontrolo das águas residuais
industriais de acordo com as condições fixadas no protocolo regulador das rejeições de águas residuais.
No Quadro 3.27 apresenta-se o autocontrolo realizado no ano 2017 (antes da ampliação da ETARI) e no
Quadro 3.28 apresenta-se o autocontrolo referente a 2019, sendo que os dados do segundo semestre
correposndem já ao período após a alteração da ETARI.
Quadro 3.27- Dados de autocontrolo da ETAR (2017).
Mês das
Amostragens

CQO
(mg/l)

CBO5
(mg/l)

SST
(mg/l)

OG
(mg/l)

N (mg/l)

P (mg/l)

pH

1000

300

300

150

100

10

6-9

Janeiro

120,0

19,0

30,0

3,0

49,0

20,0

7,0

Fevereiro

110,0

20,0

24,0

5,0

48,0

29,0

7,0

Março

130,0

36,0

25,0

1,0

117,0

12,0

6,5

Abril

150,0

48,0

24,0

5,0

114,0

1,0

6,8

Maio

120,0

24,0

18,0

1,0

82,0

1,0

6,8

VLE
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Mês das
Amostragens

CQO
(mg/l)

CBO5
(mg/l)

SST
(mg/l)

OG
(mg/l)

N (mg/l)

P (mg/l)

pH

Junho

79,0

34,0

16,0

8,0

62,0

1,0

6,5

Julho

120,0

27,0

42,0

4,0

148,0

16,0

7,2

Agosto

200,0

40,0

41,0

21,0

101,0

1,0

7,6

Setembro

130,0

28,0

33,0

1,0

103,0

2,0

7,5

Outubro

93,0

46,0

73,0

3,0

96,0

1,0

6,4

Novembro

76,0

18,0

25,0

5,0

82,0

1,0

7,1

Dezembro

78,0

23,0

29,0

3,0

116,0

1,5

7,1

Nota: A negrito os valores que excederam o VLE.

Quadro 3.28- Dados de autocontrolo da ETAR (2019).
CQO
(mg/l)

CBO5
(mg/l)

SST (mg/l)

OG (mg/l)

N (mg/l)

P (mg/l)

pH

1000

300

300

150

100

10

6-9

Janeiro

280

61

130

0

123

70

5,5

Fevereiro

110

14

48

2,3

40

60

6,8

Março

190

28

49

0

59

50

6

Abril

85

16

13

<5

61

1

8,5

Maio

70

14

13

<1

47

60

6,5

Junho

90

22

80

<1

120

1

9,2

Julho

190

110

32

<1

32

1

6,3

Agosto

150

30

58

2

1100

1

6,6

Setembro

170

110

53

<1

1100

1

7

Outubro

330

14

66

<1

430

1,9

5,9

Novembro

110

14

52

<1

18

10

6,1

Dezembro

70

16

47

<1

160

1

8,8

VLE

Nota: A negrito os valores que excederam o VLE.

De acordo com os dados de autocontrolo apresentados verifica-se que no segundo semestre de 2019
se registaram ultrapassagens muito significativas ao nível do azoto. Estas ultrapassagens terão ficado
a dever-se a um problema num permutador da linha do sangue, o que prejudicou o correcto
funcionamento da ETAR, nomeadamente ao nível do parâmetro azoto. De acordo com o
protocolo estabelecido com as Águas da Figueira, sempre que existe um incumprimento legal dos
parâmetros, o valor pago por m3 será superior.
De salientar ainda as águas residuais provenientes do posto de abastecimento de combustíveis da
instalação (resultantes de lavagens e da ocorrência de precipitação). Estas águas, após
decantação gravítica, são sujeitas a tratamento num separador de hidrocarbonetos em betão
reforçado, com um caudal de 6l/s e com uma capacidade de retenção de hidrocarbonetos de
186 litros, ocorrendo posteriormente a sua infiltração no solo. No Anexo V.B do Volume III
apresenta-se a licença de utilização dos recursos hídricos para rejeição de águas residuais no solo.
Relativamente às águas pluviais existem redes separativas que drenam as áreas de onde resultam
pluviais potencialmente contaminadas e pluviais não contaminadas. As águas pluviais potencialmente
contaminadas são tratadas como águas residuais industriais sendo encaminhadas para a ETARI
(graviticamente e com recurso a estação elevatória), enquanto as pluviais não contaminadas são
encaminhadas para poços absorventes no solo (Anexo II.E no Volume III).
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No Anexo II.E do Volume III apresentam-se as redes de drenagem de águas pluviais (Desenho
01.p) e de águas residuais industriais (Desenho 02.p).
A UTS possui 6 pontos de descarga de águas residuais e pluviais (Quadro 3.29).
Quadro 3.29- Pontos de emissão de águas residuais e pluviais.
Ponto de Emissão/
Descarga

Coletor Municipal

Poço absorvente 1
Poço absorvente 2

Tipo

Origem

Regime de
descarga

Meio receptor

Industrial e
doméstico
Pluviais
potencialmente
contaminadas

ETARI

Coletor municipal do
SMAS

Contínuo

Pluviais não
contaminadas

Escorrências dos
pavimentos e
coberturas dos
edifícios

Solo

Esporádico

Solo

Esporádico

Solo

Esporádico

Poço absorvente 3

Escorrências do
pavimento da zona
de implantação do
lavador químico
Purgas da caldeira 4
Flucal (fonte FF4)

Poço absorvente 4

Pluviais não
contaminadas

Poço absorvente 1

Industrial

Poço absorvente 3

Industrial

Purgas da caldeira da
fonte FF1

Solo

Esporádico

Poço absorvente 5

Pluviais
potencialmente
contaminadas

Separador de
hidrocarbonetos

Solo

Esporádico

Embora a Licença Ambiental refira a existência de 3 pontos de descarga (ED1, ED2 e ED3), e que
dois destes pontos - que correspondem às águas pluviais (ED2 e ED3) - fazem a entrega no coletor
pluvial do parque industrial, na realidade, este coletor não existe no parque industrial pelo que a
descarga é realizada em poços absorventes no interior da parcela da Campoaves.
Os efluentes líquidos domésticos, provenientes das instalações sociais, são diretamente
encaminhados para o coletor dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) da
Câmara Municipal da Figueira da Foz, localizado no Parque Industrial e Empresarial da Figueira da
Foz, que os encaminha para a ETAR de S. Pedro (Desenho 03.p no Anexo II.E do Volume III).
3.6.2.3

Resíduos

Na globalidade da UTS são produzidos dois tipos de resíduos: os resíduos sólidos urbanos
provenientes das áreas administrativas e os resíduos industriais provenientes de todos os
processos da unidade fabril, sendo estes os mais representativos.
No Quadro 3.30 identificam-se os resíduos produzidos na UTS no decurso do seu funcionamento.
Na fase de construção resultarão os resíduos habituais de uma operação de obra de construção
civil. Tendo em conta a pequena dimensão da obra e que a maior parte dos resíduos serão
reutilizados na própria obra, serão produzidas pequenas quantidades de resíduos. Entre estes
destacam-se os resultantes da abertura do fosso no edifício de armazenamento de estrume e
valas para instalação dos sem fins, nomeadamente solos escavados (LER 17 05 04) e betão (LER 17
01 01), e o ferro/aço resultante da substituição de equipamentos no interior do edifício das
caldeiras (LER 17 04 05), os quais serão encaminhados de acordo com a legislação para destino
adequado. Em termos de quantidades produzidas estima-se uma produção de 325 m3 de solos
escavados, 95 m3 de betão dos quais 0,95 m 3 serão desperdício e 7500 kg de ferro/aço dos quais
1125 kg serão desperdício.

Estudo de Impacte Ambiental do projeto de otimização do sistema de recuperação energética da Campoaves
Pág. 41 de 215

Quadro 3.30- Resíduos produzidos na UTS (ano 2017).
Código LER

02 02 04

Descrição

Quantidade
(kg)

Operação
(D/R)

100 140

R3

1 383 120

R13

8 840

D15

2 234 120

R3

800

D15

Lamas ETARI

02 02 99

Resíduos sem outras especificações

10 01 01

Cinzas

10 01 18

Resíduos de limpeza de gases contendo substâncias
perigosas

2 160

D15

10 10 03

Escórias do forno

1380

D15

11 01 98

Outros resíduos contendo substâncias perigosas

2560

D15

13 05 07

Água separadores de hidrocarbonetos

450

D9

13 05 02

Lamas de separadores de hidrocarbonetos

7370

15 01 01

Embalagens de papel de cartão

1696

R13

15 01 02

Embalagens de plástico

1052

R13

15 02 02

Absorventes perigosos

140

D15

13 07 01

Fuelóleo e gasóleo

7640

R09

16 01 19

Plástico

1280

D15

16 03 04

Resíduos inorgânicos

5100

D01

16 07 08

Resíduos contendo hidrocarbonetos

2920

D09

17 01 06

Mistura de frações separadas de betão, tijolos, ladrilhos,
telhas e materiais cerâmicos contendo substâncias perigosas

2400

D15

17 06 04

Materiais de isolamento

320

D15

17 01 07

Mistura de frações separadas de betão, tijolos, ladrilhos,
telhas e materiais cerâmicos não abrangidos em 17 01 06

26740

R05

15 01 10

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de
substâncias perigosas

160

D15

20 01 37

Madeira contendo substâncias perigosas

940

D15

20 03 06

Resíduos da limpeza de esgotos

7120

D15

20 01 40

Metais

9580

R13

Entre estes, tendo em conta o projeto de otimização do sistema de recuperação energética,
destacam-se os resíduos associados à produção de água quente/vapor de água, nomeadamente
as cinzas e poeiras de caldeiras (LER 10 01 01) - caldeira 4 Flucal e caldeira nova. No Quadro 3.31
apresenta-se o histórico de produção de cinzas dos últimos 3 anos.
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Quadro 3.31- Cinzas produzidas.
Ano

Cinzas (ton/ano)

2016

2 907,21

2017

2 234,92

2018

1 836,16

As cinzas retidas no filtro de mangas são descarregadas de forma automática num silo com
capacidade para 50 m3 sendo encaminhadas para tratamento por operador licenciado.
A Campoaves possui Plano de Gestão de Resíduos.
Os resíduos produzidos na instalação são temporariamente armazenados e acondicionados nos
parques de resíduos da instalação identificados no Quadro 3.32, sendo recolhidos por entidades
autorizadas.
Quadro 3.32- Parques/zonas de armazenamento temporário de resíduos gerados na instalação.
2

Área (m )
Parque

Vedado

Sistema
drenagem

Bacia
retenção

Resíduos armazenados/Tipo
recipiente

Total

Coberta

Imp.

PA1

5

5

5

S

S

S

Óleos minerais usados (contentor
de 1000l)

PA2

4

4

4

S

N

N

Lâmpadas fluorescentes

PA3

0,5

0,5

0,5

S

N

N

Tinteiros (caixa de cartão)

PA4

1

1

1

S

N

N

Papel/cartão, plásticos, vidro(3
contentores de 60L cada)

PA5

1

N

N

N

Resíduos urbanos mistos

PA6

25

S

N

N

Lamas de ETAR (Tanque)

PA7

20

20

20

S

N

N

Cinzas resultantes do filtro de
mangas (contentor de 22 000 L)

PA8

70

0

70

S

S

N

Cinzas resultantes da queima do
estrume

Com a implementação do projeto de otimização o parque PA8 será desativado. As cinzas
provenientes da queima do estrume serão encaminhadas para um contentor cisterna estanque
com boca de carga com uma válvula alveolar rotativa.

3.7

Regime de funcionamento
A UTS funciona durante 24 horas de segunda a sábado, encerrando ao domingo.
Na sequência da implementação do projeto de otimização energética que consiste na implementação
de alterações na caldeira existente e na colocação de uma nova caldeira, o regime de funcionamento
manter-se-á igual ao atualmente existente. As duas caldeiras não funcionarão em simultâneo mas sim
de forma alternada. O funcionamento destas duas caldeiras alterna semanalmente.

3.8

Recursos Humanos
A UTS possui 36 funcionários (3 administrativos, 24 operadores de produção, 8 na manutenção
industrial e 1 na manutenção auto). Destes, 1 está afeto ao sistema de recuperação energética.
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Com a implementação do projeto prevê-se a contratação de mais um colaborador que ficará afeto ao
controlo do sistema de recuperação energética.

3.9

Volume de tráfego gerado
O volume de tráfego associado à implementação do projeto de otimização será residual. Estará
essencialmente afeto ao transporte dos equipamentos necessários ao projeto e aos resíduos
resultantes da obra (ferro/aço resultante da substituição dos equipamentos).
O tráfego associado ao funcionamento do projeto de recuperação energética corresponde aos
veículos pesados necessários para transportar:
 a matéria-prima (estrume) entre os aviários e as instalações no parque industrial;
 os resíduos resultantes do processo (sobretudo cinzas) para destino final.
Em relação aos projetos associados o volume de trafego está relacionado com o transporte:
 das matérias primas que alimentam as várias linhas de tratamento de subprodutos;
 dos produtos produzidos (farinhas e gordura animal);
 dos resíduos.
Quadro 3.33- Volume de tráfego gerado.
N.º de veículos/ano
Unidade

Capacidade
instalada atual

2018

Capacidade instalada
após otimização

1 560

687

1 825

220

85

265

23 911

10 500 (subprodutos + farinhas +
gordura + abastecimento de gasóleo)

23 911

Sistema de recuperação energética
Estrume de aves
Resíduos
Projetos associados

3.10 Programação temporal estimada
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
corresponde à implementação das alterações à caldeira 4 Flucal (caldeira existente), incluindo a
construção do fosso para colocação do estrume (Quadro 3.34 e Quadro 3.35) e a segunda fase
corresponde à instalação da caldeira nova (Quadro 3.36).
O início da segunda fase ocorrerá cerca de dois meses após o término das intervenções na caldeira 4
Flucal existente (primeira fase).
Quadro 3.34- Cronograma para construção do fosso de armazenamento de estrume.
Semana
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Preparação e marcação da obra
Cortes de pavimentos e muros de contenção
Muros de betão armado
Pavimento em betão armado
Remates e acabamentos
Diversos / Limpeza de obra
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Quadro 3.35- Cronograma implementação das alterações à caldeira existente.
Semana
Atividades

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Aprovisionamentos
Construção do economizador,
bateria do ar primário caldeira
e restantes equipamentos
Montagem
dos
grupos
eletrobomba
Instalação elétrica
Rede de termofluido e vaso de
expansão
Montagem do economizador
Montagem do novo silo
Montagem da Bateria de
primário
Alteração do sistema
alimentação, distribuição
combustível e fornalha
Alteração do sistema
extração de cinzas

ar
de
de
de

Montagem dos refratários
Arranque
Validação dos resultados

Quadro 3.36- Cronograma para instalação da caldeira nova

A validação dos resultados será realizada ao longo de 30 dias após o arranque.

3.11 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.

3.12 Ações suscetíveis de causar impactes
Em processo de avaliação de impacte ambiental, a avaliação é realizada tendo em conta as ações
associadas às fases de construção, funcionamento e posterior desativação do projeto.
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No entanto, tal como foi já anteriormente referido, sendo o projeto do sistema de otimização
instalado no interior de um edifício já existente, a fase de construção não implica a ocorrência de
desmatações/limpezas de terreno nem movimentações de terras significativas. Esta fase traduzse na construção de um fosso (escavação) e na instalação de equipamentos de otimização da
caldeira existente e de uma nova caldeira. Todas as intervenções são realizadas no interior do
edificado já existente.
Quanto a uma eventual fase de desativação, não é expectável que esta venha a ocorrer a médio
prazo na medida em que se trata de um projeto do qual depende a própria unidade de
tratamento de subprodutos cujas linhas de tratamento necessitam do vapor de água produzido
nas caldeiras. Contudo, a ocorrer, considera-se que o cenário de desativação consistirá
exclusivamente na retirada de todos os equipamentos associados ao processo de recuperação
energética (caldeiras a estrume avícola).
No Quadro 3.37 identificam-se as principais ações potencialmente suscetíveis de causar impacte
pelo projeto.
Estas atividades traduzem-se num conjunto de aspetos socio-ambientais potencialmente
indutores de impactes que no contexto do presente estudo serão avaliados no Capítulo 5.
Quadro 3.37- Principais atividades indutoras de impactes sobre a área envolvente.
Atividade

Escavação
(Fase de
construção)

Descrição
Escavação de um fosso no interior do edifício de
armazenamento de estrume. Da escavação do fosso
resultarão 325 m3 de solos que serão depositados nos
lotes da Campoaves ainda não ocupados nas traseiras da
UTS.
Substituição de equipamentos.

Instalação dos
equipamentos
(Fase de
construção)

Transporte de
estrume
(Fase de
funcionamento)

Colocação dos equipamentos no interior do edifício
(edifício da Caldeira). Os equipamentos serão
transportados para o local em veículos pesados.
O processo de produção de vapor tem como matériaprima/fonte energética o estrume avícola, o qual será
transportado a partir dos locais de produção (aviários)
com recurso a veículo pesado.
Na máxima capacidade instalada prevê-se a circulação de
1825 veículos pesados/ano (mais 265 que na capacidade
instalada atual).

Aspeto


Emissão de ruído



Tráfego rodoviário
pesado



Produção de resíduos



Emissão de ruído



Tráfego rodoviário
pesado



Tráfego rodoviário
pesado



Emissão de ruído



Emissão de poluentes
atmosféricos



Emissão de efluentes
líquidos e gasosos



Emissão de ruído



Produção de resíduos

O estrume será descarregado e armazenado no interior
do edifício existente.

Funcionamento da
instalação
(processo
produtivo e
manutenções)
(Fase de
funcionamento)
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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 a partir do qual é
enviado para as caldeiras através de sem fim.
Decorrente do funcionamento das caldeiras existirá o
consumo de água, maioritariamente captada nos furos
existentes no local de implantação da Campoaves.
Segundo informação de projeto existirá uma diminuição
do consumo de água entre a capacidade instalada atual e

Relatório Síntese

Atividade

Descrição

Aspeto

a capacidade futura. Esta redução deve-se à substituição
do sistema de extração de cinzas.
Resultante do funcionamento das caldeiras ocorrerá a
emissão de cargas ambientais nomeadamente: resíduos
(cinzas), poluentes para a atmosfera e efluente líquidos.
De salientar que, a substituição do sistema de extração
de cinzas permitirá reduzir a emissão de efluente líquido
em cerca de 160 m3/ano.
O processo produzirá vapor de água que será utilizado na
unidade de tratamento de subprodutos.
Retirada de todos
os equipamentos
produtivos e de
armazenagem
(Fase de
desativação)

Caso no futuro a atividade seja desativada será
necessário retirar todos os equipamentos produtivos. A
maior parte dos equipamentos poderá ser integrada
noutra unidade produtiva (vendidos) dependendo do seu
estado, enquanto outros equipamentos e materiais de
apoios serão tratados como resíduos e encaminhados
para destino apropriado. O edifício poderá ser utilizado
por outra unidade industrial.



Produção de resíduos



Emissão de ruído



Tráfego rodoviário
pesado
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4. Caracterização do ambiente afetado pelo projeto
A caracterização do ambiente afetado pelo projeto tem como objetivo estabelecer um ponto de
referência relativamente ao estado atual do ambiente, de forma a permitir a análise dos impactes
provocados pelo projeto.
As componentes alvo de caracterização, de acordo com o regime jurídico de AIA em vigor, são as
seguintes:
 Clima e alterações climáticas;
 Geologia e geomorfologia;
 Recursos Hídricos Subterrâneos;
 Recursos Hídricos Superficiais;
 Qualidade do ar;
 Ambiente sonoro;
 Solo e uso do solo;
 Ordenamento do território;
 Biodiversidade;
 Paisagem;
 Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico;
 População e Saúde Humana.
A abrangência da caracterização a realizar em cada uma das componentes terá em conta as
especificidades da intervenção e a área potencialmente afetada pelo projeto em análise,
adotando-se metodologias próprias que serão apresentadas nos subcapítulos respeitantes a cada
uma das componentes em estudo.
Neste enquadramento há que salientar que o projeto sujeito a procedimento de AIA se insere
numa unidade industrial já existente e implantada em área classificada ao abrigo do PDM como
‘espaço de atividades económicas’ - parque industrial e empresarial da Figueira da Foz.

4.1

Clima e Alterações Climáticas
4.1.1 Enquadramento climático
No concelho da Figueira da Foz o clima é classificado como Csb de acordo com a classificação
climática de Köppen-Geiger o que corresponde a um clima mediterrânico com verões secos. Mais
concretamente, a classe Csb ocorre nos casos em que a temperatura no mês mais frio se situa
abaixo de 18°C, quando nos três meses mais frios as temperaturas mensais médias são superiores
a -3°C e a temperatura média no mês mais quente se situa entre 10°C e 22°C.
O enquadramento climático é estruturado sobre as normais climatológicas publicadas pelo
Instituto Português do Mar e da Atmosfera para o Concelho da Figueira da Foz para o período
entre 1971 e 2000. Na ausência de dados para a Figueira da Foz, apresentam-se valores
reportados pelo IPMA para Montemor-o-Velho (Estação Climatológica 110) (1971-2000).
Montemor-o-Velho localiza-se a cerca de 16km a ESSE da localização da Campoaves.
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O clima é quente e temperado. A temperatura média (Figura 4.1) é da ordem de 14,6°C. Julho e
agosto são os meses mais quentes do ano com temperaturas médias de 19,8°C. Em janeiro, a
temperatura média é 9,5°C sendo a temperatura média mais baixa de todo o ano. A média da
temperatura máxima diária regista o seu valor máximo no mês de agosto (29,9°C). Pelo contrário,
a média mais baixa da temperatura mínima registou-se em janeiro com um valor de 4,8°C.

Figura 4.1 – Médias mensais de temperatura registadas no Concelho da Figueira da Foz (1971-2000).

Nos meses de inverno existe muita mais pluviosidade do que no verão (Figura 4.2). De facto entre
os meses de outubro e fevereiro observam-se níveis de pluviosidade médios superiores a
110 mm. Os valores mínimos, próximos de 10 mm de precipitação total mensal registam-se nos
meses de julho e agosto. No entanto, a avaliação dos níveis de maior precipitação diária revela
uma certa homogeneidade com a ocorrência de valores superiores a 60 mm diários durante
praticamente todos os meses do ano. Tal como seria esperado face à caracterização climática
atribuída a este local, a evaporação máxima ocorre entre maio e setembro com destaque para
julho e agosto em que os valores mensais de evaporação se situam em níveis próximos de
100 mm.

Figura 4.2 – Níveis médios de precipitação (em mm) registados no Concelho de Figueira da Foz. Na ausência
de dados para a Figueira da Foz, apresentam-se valores de maior precipitação diária e evaporação
reportados pelo IPMA para Montemor-o-Velho (Estação Climatológica 110) (1971-2000).
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As médias mensais de insolação revelam um padrão semelhante ao da evaporação com valores
superiores a 200 horas mensais entre os meses de abril e setembro (Figura 4.3). Valores mínimos
inferiores a 150 horas registam-se entre novembro e fevereiro.

Figura 4.3 –Médias mensais de insolação em número de horas registadas no Concelho da Figueira da Foz
(1971 a 2000).

Na Figura 4.4 apresenta-se a distribuição da direção de vento registada em Montemor-o-Velho.
Os dados de vento aí registados revelam uma diferenciação importante entre os meses mais
quentes (Verão – abril a setembro) e os mais frios (Inverno – outubro a março). No Verão registase uma forte predominância de ventos dos sectores NW (36,7%) e N (19,7%) que no total
representam mais de 56% das situações. Durante o Inverno o sector SE surge como o mais
frequente com 31,9% das situações; o sector NW representa 19,8% dos registos.

Figura 4.4 – Rosa de ventos para o Verão (AMJJAS) e Inverno (ONDJFM) em Montemor-o-Velho (19712000).

As intensidades de vento médias mais intensas (~ 13 m/s) ocorrem nos meses de abril e maio com
vento do sector N. Os meses de dezembro a fevereiro são aqueles que correspondem a uma
maior presença de situações de calma (~2%).
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4.1.2 Política Climática
À escala nacional, o Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC) estabelece a visão e os
objetivos desta política, assegurando a resposta nacional aos compromissos já assumidos para
2020 e propostos para 2030 no âmbito da União Europeia e, a nível nacional, do Compromisso
para o Crescimento Verde (CCV). Entre os nove objetivos em que assenta a concretização do
QEPiC salientam-se os três primeiros com relevância face ao projeto em avaliação:
 Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e
emprego, contribuindo para o crescimento verde;
 Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de gases com efeito de
estufa;
 Reforçar a resiliência e as capacidades nacionais de adaptação.
O QEPiC inclui, nas vertentes de mitigação e adaptação em alterações climáticas, os principais
instrumentos de política nacional, dos quais se destacam o Programa Nacional para as Alterações
Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações
Climáticas (ENAAC 2020). Na vertente de mitigação inclui também a implementação do Comércio
Europeu de Licenças de Emissão (CELE).
O PNAC 2020/2030 visa assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões nacionais
de gases com efeito de estufa, de forma a alcançar uma meta de redução de emissões de -18% a 23%, em 2020, e de -30% a -40%, em 2030, em relação a 2005, garantindo o cumprimento dos
compromissos nacionais de mitigação e colocando Portugal em linha com os objetivos europeus
nesta matéria. Estabelece linhas de orientação para políticas e medidas setoriais, define metas
setoriais de redução de emissões e identifica um conjunto de opções de políticas e medidas
setoriais, a desenvolver futuramente em conjunto com os setores de política relevantes como
transportes, energia, agricultura e floresta.
A ENAAC 2020 estabelece os objetivos, as atividades e o modelo de organização e funcionamento
da estratégia até 2020, tendo em vista um país adaptado aos efeitos das alterações climáticas,
através da contínua implementação de soluções baseadas no conhecimento técnico-científico e
em boas práticas.
4.1.3 Projeções climáticas
As alterações climáticas são uma realidade evidente demonstradas pela ocorrência de tendências
diversas: as temperaturas estão a aumentar, os padrões da precipitação estão a mudar, os
glaciares e a neve estão a derreter e o nível médio das águas do mar está a subir. É de esperar que
estas alterações prossigam e que se tornem mais frequentes e intensos os fenómenos climáticos
extremos que acarretam perigos como inundações e secas. Na Europa, os impactos e as
vulnerabilidades no que respeita à biodiversidade, à economia, ao território e à saúde humana
diferem entre regiões, territórios e setores económicos. Torna-se assim da maior relevância
adicionar ao processo de tomada de decisão informação sobre as tendências climáticas
antecipadas para a área de estudo.
Para tal utiliza-se a Ficha Climática da Figueira da Foz produzida no âmbito do projeto
ClimAdaPT.Local e que é parte integrante do ‘Manual para a avaliação de vulnerabilidades
futuras’.
As principais alterações climáticas projetadas para a Figueira da Foz até ao final do século XXI são
as seguintes:
 Temperatura:
o Aumento da temperatura média anual, em especial das máximas
o Ondas de calor: Ondas de calor mais frequentes e intensas;
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 Precipitação:
o Média anual: Diminuição da precipitação média anual, podendo variar entre 6% e
31 % no final do séc. XXI;
o Precipitação sazonal: Nos meses de inverno não se verifica uma tendência clara
(podendo variar entre -29% e +16%), projetando-se uma diminuição no resto do
ano, que pode variar entre 12% e 34% na primavera e entre 10% e 33% no
outono;
o Secas mais frequentes e intensas: Diminuição do número de dias com
precipitação, entre 10 e 30 dias por ano. Aumento da frequência e intensidade
das secas ;
 Fenómenos extremos:
o Aumento dos fenómenos extremos de precipitação e tempestades de inverno
mais intensas, acompanhadas de chuva e vento forte.
 Nível médio da água do mar
o Aumento do nível médio do mar entre 0,17m e 0,38m para 2050, e entre 0,26m e
0,82m até ao final do séc. XXI (projeções globais) [IPCC, 2013]. Outros autores
indicam um aumento que poderá chegar a 1,10m em 2100 (projeções globais)
[Jevrejeva et al.,2012]

4.2

Geologia e Geomorfologia
4.2.1 Enquadramento geológico-estrutural e geomorfológico
A área onde se encontra implantada a unidade industrial da Campoaves está abrangida pela folha
249 da Carta Topográfica de Portugal na escala 1:25 000 e pela folha 19-C da Carta Geológica de
Portugal na escala 1:50000 (Figura 4.5).
Em termos regionais, a região envolvente à área do projeto é dominada por terrenos de natureza
sedimentar (detrítica e carbonatada) de idade Mesozóica (no caso Hetangiano-Triásico até ao
Quaternário; Rocha et al., 1981). e que fazem parte da designada Orla Mesocenozóica Ocidental.
Estas formações foram depositadas, em grande parte, durante o Mesozóico numa bacia
sedimentar (Bacia Lusitaniana) gerada durante a fragmentação da Pangeia, o que culminou com a
abertura do Atlântico Norte (e.g. Kullberg et al., 2013).
Estruturalmente, a região encontra-se dividida em duas bacias (sinclinais) onde dominam
formações do Cretácico ao Pliocénico e que se encontram separadas por uma estrutura anticlinal
de origem diapírica formada por terrenos do Jurássico e com uma direção NO-SE, por vezes, com
algumas inflexões locais (Rocha et al., 1981). A região é ainda afetada por um conjunto complexo
de falhas tectónicas com orientações preferenciais NNE-SSO, NO-SE e SO-NE, que afetam
preferencialmente as formações jurássicas.
Em termos locais, a área onde se encontra implantada a unidade industrial da Campoaves é
formada por depósitos sedimentares modernos (Holocénico), de natureza detrítica, pouco ou
fracamente consolidados, e dominados por areias de granulometria fina e bem calibradas (Figura
4.6) (Rocha et al., 1981).
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Figura 4.5 – Excerto da Carta Geológica de Portugal na escala 1:50.000, Folha 19-C, com a localização de
implantação da unidade industrial da Campoaves – Aves do Campo S.A (Rocha et al., 1981).

Figura 4.6 – Depósitos de duna aflorantes na área em estudo.
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Estas unidades estão representadas pela designação “d” na referida carta geológica (Figura 4.6).
Também estas litologia não proporcionaram relevos acidentados e de grande elevação, sendo,
portanto, a área caracterizada por relevos aplanados e cotas que não ultrapassam os 30 m.
Estes depósitos dunares têm, em regra, pouca espessura, não ultrapassando os 25 m (Almeida et
al., 2000). Subjacentes a estes depósitos, encontram-se formações mais antigas do Miocénico,
Pliocénico e Plistocénico (Rocha et al., 1981).
4.2.2 Valores geológicos de interesse
Na área de implantação do projeto não foi identificado património geológico de relevo. Também
na carta geológica não é feita qualquer referência à existência de património geológico digno de
preservação (Rocha et al., 1981), nem este local é assinalado como Ponto de Interesse Geológico
pelo Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal (http://
http://www.roteirodeminas.pt/).
4.2.3 Estruturas e sismicidade
Considerando as intensidades sísmicas máximas observadas até à presente data e tendo como
exemplo o grande sismo de 1909, com epicentro em Benavente, a zona onde se encontra a
fábrica da Campoaves – Aves do Campo S.A pode ser considerada de risco moderado a forte
(graus IV e V da escala de Mercalli Modificada). Segundo a escala macrossísmica europeia (SEM98), a região encontra-se numa faixa de risco de grau VII – Danificante (Figura 4.7).

Figura 4.7 –Mapa de intensidades sísmicas máximas para Portugal (figura retirada de Portuguese Historical
Seismicity -http://esg.pt/seismic-v/portuguese-historical-seismicity/)

4.3

Recursos Hídricos Subterrâneos
4.3.1 Caracterização do Sistema Aquífero
Do ponto de vista hidrogeológico, a zona em que se localiza a unidade industrial Campoaves é
parte integrante da Região Hidrográfica 4 (RH4) e da denominada Unidade Hidrogeológica Orla
Mesocenozoica Ocidental (abreviadamente designada por Orla Ocidental). Esta unidade é
composta por 27 Sistemas Aquíferos individualizados, da qual faz parte o Sistema Aquífero de
Leirosa - Monte Real (O10) no qual se enquadra a área de estudo (Figura 4.8).
O Sistema Aquífero de Leirosa - Monte Real (O10) situa-se ao longo do litoral, entre a Figueira da
Foz, a Norte, e o rio Lis, a Sul, ocupando uma área total de 218 km2 (aproximadamente 35 km de
comprimento e uma largura máxima de 8 km), aplanada e com inclinação ligeira em direção ao
mar. Encontra-se espacial limitado pelos Sistemas Aquíferos do Louriçal (O29) (a este), dos
Aluviões do Mondego (O6) (a norte), da Orla Ocidental Indiferenciada e de Vieira de LeiriaMarinha Grande (a sul) (Figura 4.9).
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Figura 4.8 – Regiao Hidrográfica 4 (RH4) e Sistemas Aquíferos que integram a Unidade Hidrogeológica Orla
Mesocenozoica Ocidental (Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica 2016-2021 Vouga, Mondego e LizPGRH4 - Parte 2., 2016 ). O ponto vermelho assinala a localização da Unidade Industrial Campoaves.

Figura 4.9 – Localização do Sistema Aquífero Leirosa-Monte Real e unidades geológicas mais
representativas (figura extraída de ARH Centro, 2012). O ponto vermelho assinala a localização da Unidade
Industrial Campoaves.

O sistema aquífero é de produtividade elevada, poroso, constituído por materiais detríticos, em
regra de condutividade hidráulica elevada e possança muito variável. Camadas lenticulares de
natureza argilosa separam as várias camadas aquíferas e dão um certo carácter multicamada ao
sistema aquífero. Ribeiro (1991), utilizando técnicas de geoestatística, conclui que o volume
médio do “aquífero das Matas Nacionais” é de 6300x106 m3. Com este volume, em condições de
total saturação e com a porosidade de 20%, o aquífero poderá conter 1260x10 6 m3 de água
subterrânea.
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4.3.2 Principais formações hidrogeológicas
O Sistema Aquífero de Leirosa - Monte Real (O10) é constituído por sedimentos sub-horizontais
do Plio-Plistocénico indiferenciado, recobertos, junto ao litoral, por dunas e areias de duna
(depósitos modernos). Estes materiais de natureza detrítica conferem a este aquífero uma
elevada condutividade hidráulica. As camadas lenticulares de natureza argilosa que separam as
várias camadas produtivas conferem a este aquífero um certo carácter multicamada (Almeida et
al., 2000). Na zona de influência da unidade industrial de Campoaves são consideradas como
formações produtivas as Dunas de Areias, as Areias de Praia e também o Complexo Arenoso do
Plio-Plistocénico. Assim, tem-se:
 Dunas, Areias de Duna e Areias de Praia: estão dispostas ao longo da faixa litoral, onde
constituem um aquífero poroso livre. Estudos realizados nestes materiais atribuem
valores de transmissividade da ordem dos 371 m2/dia e produtividades da ordem dos
8 L/s para os materiais da orla costeira. O caudal específico foi estimado em 2,9 L/s/m
(Almeida et al., 2000);
 Complexo Arenoso Plio-Plistocénico: estes terrenos apresentam uma aptidão
hidrogeológica de aquífero poroso livre nas áreas onde aflora e semi-confinado (ou
mesmo confinado) quando subjacente às formações hidrogeológicas anteriormente
descritas.
A Figura 4.10 apresenta um perfil vertical do furo de pesquisa e captação de água subterrânea
(AC2) para fim industrial construído pela Empresa Sondalis e que está localizado no lote da
Campoaves.

Figura 4.10- Perfil vertical do furo de pesquisa e captação de água subterrânea (AC2) com a descrição da
geologia atravessada (corte considerado representativo da área em estudo).
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Este furo tem o processo de licenciamento Ref.ª 450.10.02.02.013727.2017.RH4A concedido pela
ARH do Centro, I.P., nos termos do Decreto-Lei 226-A/2007, de 31 de Maio, e o processo n.º
A011349.2017.RH4A correspondente à autorização de utilização de recursos hídricos para
captação de água subterrânea. Este furo tem uma profundidade de 294 m onde é possível
verificar-se a existência em profundidade de camadas margosas e arenosas alterantes com
camadas mais argilosas (com menor permeabilidade) e, na parte superior, com uma espessura de
cerca de 15 m, encontra-se a camada de areias com elevada porosidade e permeabilidade.
4.3.3 Inventário de pontos de água
A Figura 4.11 apresenta um inventário de pontos de água subterrânea (furos de captação e poços)
da base de dados do SNIRH para o Sistema Aquífero de Leirosa-Monte Real, maioritariamente
constituídos por furos verticais e com profundidades que variam entre 4,5 e 250 m, havendo uma
grande predominância de furos com profundidades até aos 40 m (Figura 4.12).

Figura 4.11- Mapa de inventário de pontos de monitorização da água subterrânea no Sistema Aquífero
Leirosa-Monte Real (figura retirada de Plano de Gestão da Região Hidrográfica 2016-2021 Vouga, Mondego
e Liz- Agência Portuguesa do Ambiente, 2016).

Figura 4.12- Número de furos existentes em função da profundidade (baseado nos dados existentes na
plataforma SNIRH).
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No Quadro 4.1 apresenta-se informação recolhida a partir da análise dos dados de 99 furos (de
pesquisa, pesquisa e captação, de captação e piezómetros) inventariados para o Plano de Bacia.

Massa de águas costeiras

Sistema Aquífero
Leirosa-Monte Real

Quadro 4.1- Características, produtividade e parâmetros hidráulicos dos furos do Sistema Aquífero de
Leirosa-Monte Real e da massa de água costeira (informação compilada de Almeida et al., 2011).
Parâmetros

Nº

Mínimo

Media

Mediana

Máximo

Profundidade

99

6,0

43.5

25.9

246.0

Caudal (L/s)

76

0,0

20.2

10.0

118.3

Caudal específico (L/s/m)

73

0,01

3.8

3.00

16.14

Nível hidrostático

86

-18,0

-4.5

-3.3

0.0

Transmissividade

55

4

1141

531

12600

-4

-3

Coeficiente de Armazenamento

3

Profundidade

49

12,0

25,2

23,5

55,0

Caudal (L/s)

45

0,0

10,6

8,0

31,5

Caudal específico (L/s/m)

44

0,01

3,2

2,88

11,4

Nível hidrostático

63

-10,0

-3,6

-2,7

-0,4

Transmissividade

32

6

968

371

4492

Coeficiente de Armazenamento

Valores: 7*10 ; 2,7*10 ; 0,21

-4

3

-3

Valores: 7*10 ; 2,7*10 ; 0,21

No lote onde está implantada a unidade industrial da Campoaves existem quatro furos de
captação de água subterrânea. As principais características de construção da captação
encontram-se resumidas no Quadro 4.2.
Quadro 4.2- Principais características dos pontos de água existentes na unidade industrial da Campoaves.
Ponto Água

AC1

AC2

AC3

AC4

Tipo de Ponto de Água

Furo

Furo

Furo

Furo

M (m)

139075

-8.85024

-8.84870

-8.85026

P (m)

340720

40.10620

40.10604

40.10629

1156/2008

A001339.2018.RH4A

A003115.2017.RH4A

A000842.2018.RH4A

Profundidade (m)

12

294

12

155

Diâmetro de perfuração (mm)

200

400

350

350

Tipo de revestimento

PVC

PVC

PVC

PVC

Diâmetro revestimento (mm)

200

140

140

140

Localização dos ralos (m)

ND

160/288

6/12

107/149

62400

60000

36000

36000

5

ND

ND

100

Industrial

Industrial / Rega

Industrial

Industrial

Autorização de utilização

Volume anual de exploração
Profundidade bomba (m)
Tipo de Uso

Na PGBH do Vouga, Mondego e Lis estão delimitados 67 perímetros de proteção de captações de
água subterrânea destinadas ao consumo humano entre poços furos e nascentes. No sistema
Leirosa-Monte Real estão assinalados 2 perímetros de proteção sendo que nenhum se encontra
nas proximidades da área de estudo.
4.3.4 Recarga e fluxo subterrâneo
A parte superficial do sistema aquífero é constituído por areias de natureza eólica de
granulometria fina, regra geral limpas, numa morfologia do tipo dunar. Tanto a textura das areias
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como a morfologia superficial (morfologia aplanada com dunas) facilita a infiltração em
detrimento do escoamento superficial. Por conseguinte, a recarga da massa de água faz-se
através da infiltração direta da precipitação.
Estima-se que, em termos médios, a recarga direta por infiltração da precipitação seja da ordem
de 25 a 30% da precipitação média anual (Peixinho de Cristo, 1998; Almeida et al., 2000). Estes
autores estimam, para o Sistema Aquífero de Leirosa – Monte Real, uma recarga de 350 mm/ano
(correspondente a 76,7 hm3), enquanto o modelo BALSEQ_MOD define para esta área um valor
de 206 mm/ano (correspondente a 45 hm3) (Quadro 4.3).
Quadro 4.3- Valores de Precipitação, evapotranspiração real e recarga para a área.
Área
aflorante

Precipitação

ETR

Esc. Direto

Recarga

Recarga

km

mm/ano

mm/ano

mm/ano

mm/ano

hm /ano

%

(1)

217,6

684

370

105

206

44.88

30

(2)

223

684

ND

ND

350

76.70

30

Refª

2

3

Precipitação

(1) – LNEC, 2011; (2) – Almeida et al., 2000

Esta diferença pode estar associada à subestimação por aqueles autores da influência do
importante coberto vegetal da região. Em termos médios, o caudal das saídas iguala o caudal de
recarga por infiltração direta.
As áreas que apresentam valores mais elevados de recarga correspondem a regossolos de origem
dunar com ocupação essencialmente florestal. De facto, a ocupação florestal tem um impacto
importante na entrada e saída de água do sistema, sendo a densa mancha de pinhal,
característica da região, a principal responsável de saída de água por evapotranspiração (54% da
precipitação). Os valores mais baixos de recarga estão associados a diversos fatores, desde as
características dos solos ao tipo de ocupação dos mesmos (impermeabilizações) (Figura 4.13).

Figura 4.13- Recarga do sistema aquífero de Leirosa – Monte Real (Fonte: LNEG, 2011). O ponto vermelho
assinala a localização da Unidade Industrial Campoaves.
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O escoamento subterrâneo em regime natural, salvo variações locais provocadas pelas estruturas
drenantes, faz-se em direção ao Oceano Atlântico (Figura 4.14). Na envolvente da zona de estudo
poderá haver descarga para algumas linhas de água durante os meses com níveis piezométricos
mais elevados.

Figura 4.14- Piezometria e principais direções de fluxo da água subterrânea no Sistema Aquífero Leirosa –
Monte Real (Fonte: ARH Centro, 2012). O ponto vermelho assinala a localização da Unidade Industrial
Campoaves.

A Figura 4.15 apresenta a evolução do nível piezométrico no Sistema Aquífero Leirosa-Monte Real
com base nos dados dos piezómetros da rede de monitorização.
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Figura 4.15- Análise de tendências da evolução do nível piezométrico medido nos piezómetros da rede de
monitorização do estado quantitativo da massa de águas subterrâneas Leirosa-Monte Real (Fonte: PGRH4,
Parte 2, 2016)

4.3.5 Disponibilidade hídrica subterrânea
A disponibilidade hídrica subterrânea média por unidade de área para a totalidade destas 20
massas de água da RH4 é de cerca de 93 m3/ano/km2, mas existe uma grande variabilidade de
massa de água para massa de água. O Sistema Aquífero Leirosa – Monte Real apresenta valores
de disponibilidade hídrica por unidade de área (238 m3/ano/km2) superiores à média das massas
de água analisadas no âmbito do PGBH do Vouga, Mondego e Lis, apresentando igualmente uma
área de recarga que é cerca de 95% da área total aflorante.
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Na área do PGBH Vouga, Mondego e Lis existem 463 captações (60 dos quais usados pela
industria) em que os valores estimados de consumo anual da água subterrânea (doméstico,
indústria e rega) totalizam cerca de 110 hm3/ano dos quais 75% são explorados a partir dos
sistemas aquíferos porosos. Os maiores valores captados situam-se no sistema aquífero Leirosa
Monte Real (≈ 46 hm3/ano). Na maioria dos casos, os volumes mais elevados de exploração estão
associados às massas de água costeiras onde se concentram os maiores agregados populacionais.
Verifica-se ainda que estes valores elevados resultam, sobretudo, das captações usadas para
abastecimento público, seguido de captações de consumo privado usadas para a atividade
industrial.
Segundo o PGRH o estado quantitativo da massa de água subterrânea de Leirosa – Monte Real é
classificado como Bom (Figura 4.16).

Figura 4.16- Estado Quantitativo das Massas de Água Subterrâneas da RH4 (retirado de PGRH4, Parte 2,
2016). O ponto vermelho assinala a localização da Unidade Industrial Campoaves.

No caso da massa de água Leirosa - Monte Real, o volume estimado das extrações é cerca de 88%
da recarga, aproximando-se do limiar dos 90% da recarga. Da aplicação dos critérios (1)
comparação entre a disponibilidade hídrica média anual e o volume de extrações para o mesmo
período de tempo e, da (2) análise de tendências de evolução do nível piezométrico nos últimos
quatro anos que não revela qualquer tendência estatisticamente significativa, pode-se concluir
que a massa de águas subterrâneas Leirosa – Monte Real se encontra em bom estado
quantitativo. No entanto, e apesar desta classificação, é importante salientar que o volume médio
anual captado nesta massa de águas subterrâneas 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.
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4.3.6 Caracterização da qualidade da água subterrânea
Comparando os valores médios obtidos para o índice de suscetibilidade (vulnerabilidade à
contaminação), quantificação das pressões difusas na área de recarga da massa de águas
subterrâneas e ainda valores de mediana e média calculados para os diferentes parâmetros na
massa de águas subterrâneas, com os valores de concentração natural, as normas de qualidade e
os limiares definidos para os poluentes, grupos de poluentes e indicadores de poluição, pode-se
concluir que a massa de água Leirosa – Monte Real, encontra-se em bom estado químico (Figura
4.17).

Figura 4.17- Estado Químico das Massas de Água Subterrâneas da RH4 (retirado de PGRH4, Parte 2, 2016).
O ponto vermelho assinala a localização da Unidade Industrial Campoaves.

Dada a existência de 4 furos nos lotes da unidade industrial da Campoaves, no âmbito do
presente estudo foi realizada a caracterização da qualidade da água subterrânea com base nos
resultados das determinações físico-químicas realizadas para duas amostras de água subterrânea
recolhida nos furos de captação AC2 (furo que capta na unidade aquífera mais profunda) e AC3
furo que capta na unidade aquífera mais superficial).
A amostragem foi realizada no dia 20 de novembro de 2018 após um período de bombagem e
estabilização dos principais parâmetros de campo (temperatura - T, pH, condutividade elétrica –
CE. A determinação do pH foi realizada por potenciometria (Método MILI 13, ed3rev4 - Método
interno do Laboratório do IDAD) e a condutividade através do Método SMEWW 2510 B (Standard
Method for the Examination of Water and Wastewater).
Procedeu-se à recolha de uma amostra de água para a análise em laboratório dos seguintes
metais/metalóides: Arsénio (As), antimónio (Sb), Bário (Ba), Berílio (Be), Cádmio (Cd), Crómio (Cr),
Cobalto (Co), Cobre (Cu), Chumbo (Pb), Mercúrio (Hg), Molibdénio (Mo), Níquel (Ni), Selénio (Se),
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Estanho (Sn), Vanádio (V), Zinco (Zn), e ainda dos seguintes grupos de compostos orgânicos:
hidrocarbonetos orgânicos voláteis, fenóis, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos,
hidrocarbonetos cloretados voláteis, clorobenzenos, clorofenóis, PCBs, cloronitrobenzenos,
pesticidas, entre outros.
As determinações das concentrações de metais/metalóides e dos compostos orgânicos foram
realizadas pelo laboratório Eurofins Analytico B.V. (Barneveld, Holanda - ISO 9001:2008). No
Anexo I apresenta-se o respetivo boletim de análise (nº do certificado 2018172433/1).
As determinações das concentrações de Carbono Orgânico Total (W-TOC-IR), Azoto total (N –
Método W-NTOT-IR), Amónia e iões de amónio (NH4 – Método W-NH4-SPC), Nitratos (NO3 –
Método W-NO3-SPC), Nitritos (NO2 – Método W-NO2-SPC), e Fósforo total (PO43 – Método WPTOT-SPC) foram realizadas pelo laboratório ALS (Testing Laboratory No. 1163 Accredited by CAI
according to CSN EN ISO/IEC 17025:2005).
As análises microbiológicas foram realizadas no laboratório A3LABe e consistiu na contagem dos
coliformes fecais (Método Interno/Membrana filtrante), na pesquisa e quantificação de Bactérias
Coliformes (ISO 9308-1:2014 / Membrana filtrante) e na pesquisa e quantificação de Enterococos
(ISO 7899-2:2000 / Membrana filtrante).
Os respetivos boletins de análise encontram-se no Anexo IV.B do Volume III.
No Quadro 4.4 apresentam-se os valores considerados mais relevantes obtidos na análise das
referidas amostras de águas.
Quadro 4.4- Resumo dos parâmetros que se encontram acima do limite de deteção nas amostras de água
colhidas nos furos de captação AC2 e AC3 localizados no interior do perímetro da unidade industrial
Campoaves – Aves do Campo S.A..
ENSAIO

Furo AC2

Furo AC3

Referência das amostras

1187.18

1188.18

Valores paramétricos águas de
(1)
consumo humano

Aquífero

Profundo

Superficial

NA

pH

7,5 (24 °C)

7,4 (19 °C)

≥6,5 e ≤9,0

Condutividade (µS/cm)

354 (24 °C)

504 (20 °C)

2500
(b)

(c)

Carbono Orgânico Total (mg/L)

2,59

1,77

Azoto total (mg/L)

1.28

3,38

NH4 (mg/L)

0.074

0,094

0,50

NO3 (mg/L)

a.l.d

8,16

50

NO2 (mg/L)

a.l.d.

0,0053

0,50

PO4 (mg/L)

0.159

0,545

As (µg/L)

26

a.l.d

10

Ba (µg/L)

63

16

100

Zn (µg/L)

a.l.d

40

5

2,3,5-2,4,5 – Triclorofenol (µg/L)

0,03

a.l.d

5

HTP C21-C30 (µg/L)

a.l.d

30

Coliformes fecais (ufc/100ml)

0

51

Bactérias coliformes (ufc/100ml)

a.l.d

1,3E+2

0

Enterococos (ufc/100ml)

0

30

0

3

0,7 ; 0,1-10

a.l.d. – abaixo do limite de detecção; NA – não aplicável; (1) Valores máximos admissíveis para águas destinadas ao consumo humano definido
pelos Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de agosto e o Dec-Lei n.º 152/2017, que procede à 2.ª alteração ao Dec.-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto;
(2)
valores típicos em águas subterrâneas; (3)variação de valores em águas para consumo humano – valor meramente indicativo retirado de
https://www.elgalabwater.com/)
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Os resultados analíticos revelam que a amostra de água colhida no furo mais superficial (AC3)
apresenta uma condutividade elétrica moderada (504 µS/cm), uma temperatura de 20 °C e um pH
próximo da neutralidade (7,4). A amostra de água representativa do furo de captação mais
profundo (AC2) apresenta uma condutividade elétrica moderada e menor que o anterior
(354 µS/cm), uma temperatura de 24 °C (aumento da temperatura devido ao gradiente
geotérmico) e um pH igualmente próximo da neutralidade (7,5). No que diz respeito aos
parâmetros não metálicos verifica-se que a amostra de águas apresentam valores abaixo dos
valores paramétricos. No entanto pode-se afirmar que a amostra representativa do furo de
captação AC3 apresentam valores superiores aos do furo de captação AC2 dada a sua natureza
mais superficial.
Relativamente aos metais/metalóides, só se encontravam acima do limite de deteção os
seguintes: As (26 µg/L – AC2), Ba (63 µg/L – AC2; 16 µg/L – AC3) e o Zn (40 µg/L – AC3). As
concentrações de As (na amostra do furo de captação AC2) e Zn (na amostra do furo de captação
AC3) excedem os valores paramétricos para a água destinada ao consumo humano.
De todos os compostos orgânicos determinados apenas foi identificada a presença de um
clorofenol (2,3,5-2,4,5 - Triclorofenol) numa concentração de 0,03 µg/L (furo de captação AC2) e
de hidrocarbonetos de petróleo (HTP C21-C30) numa concentração de 30 µg/L (furo de captação
AC3).
Relativamente aos dados das análises bacteriológicas constata-se que o furo de captação mais
superficial (AC3) apresenta contaminação bacteriológica com resultados positivos para os
coliformes fecais (51 ufc/100 mL), bactérias coliformes (1,3 x E+2 ufc/100 mL) e Enterococos (30
ufc/100 mL). Os valores apresentados excedem os valores paramétricos estabelecidos para águas
de consumo humano (Decreto-Lei n.º 152/2017) e indicam possível contaminação de origem fecal
dado alguns dos processos industriais realizados nesta unidade fabril.
4.3.7 Vulnerabilidade à contaminação
O sistema aquífero Sistema Aquífero de Leirosa-Monte Real, representado na área de
implantação da unidade fabril da Campoaves, apresenta alguma capacidade de atenuação vertical
de possíveis plumas de contaminação, conferido pela existência de níveis interestratificados
argilosos (impermeáveis) identificados na Figura 4.10. Isto, pode explicar, em parte, o facto de não
se verificar contaminação microbiológica na captação mais profunda (AC2), dado que a ocorrência
destas camadas argilosas promove a filtração e estratificação (não mistura) das águas do aquífero
mais superficial com o mais profundo.
No entanto, devido à pouca profundidade do nível freático (-4,32 m sob o terreno) e à elevada
extensão da área de recarga, deve considerar-se o sistema aquífero mais superficial como
bastante vulnerável.

4.4

Recursos hídricos superficiais
Para a presente caraterização foi consultada a bibliografia disponível, nomeadamente informação
constante do Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (APA, 2016).
4.4.1 Rede hidrográfica
A área de implantação do projeto está enquadrada, em termo hídricos, na Região Hidrográfica do
Vouga, Mondego e Lis (RH4). A RH4, com uma área total de 12 144 km2, integra as bacias
hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis e as bacias hidrográficas das ribeiras de costa. São
ainda identificadas cinco sub-bacias hidrográficas que integram as principais linhas de água
afluentes aos rios Vouga, Mondego, Alva, Dão e Lis.
Na Figura 4.18 apresenta-se a localização do local de implantação do projeto face às massas de
água superficiais na RH4 (APA, 2016).
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Figura 4.18 - Posicionamento do projeto face às massas de água superficiais da RH4 (APA, 2016).

A área de estudo encontra-se na zona de influência da bacia hidrográfica do Mondego, mais
especificamente na sub bacia hidrográfica do Mondego. Segundo o Plano de Gestão de Região
Hidrográfica a área da bacia hidrográfica do rio Mondego é de 6 645 km2, sendo a segunda maior
bacia hidrográfica integralmente localizada no território nacional. Os seus principais afluentes são
os rios Dão, Alva, Ceira e Arunca.
Em termos de rede hidrográfica, a área do parque industrial no qual o projeto se implanta não é
atravessada por nenhuma linha de água. As massas de água mais próximas são as massas de água
Rio Pranto (massa de água rios com o código PT04MON0691) e Mondego-WB2 (massa de água de
transição natural com o código PT04MON0682) (Figura 4.19). Ainda no estuário do rio Mondego
refere-se a presença das massas de água de transição fortemente modificadas: Mondego-WB1 e
Mondego-WB1-HMWB.
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Figura 4.19- Massas de água na área próxima ao local e implantação do projeto.

4.4.2 Qualidade da água
Enquadramento regional
A Lei da Água (Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro alterada e republicada pelo Decreto-Lei nº 130/2012,
de 22 de junho) transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, estabelecendo as bases e o quadro institucional para a
gestão sustentável das águas.
No âmbito da Lei nº 58/2005, define-se como estado das águas superficiais, a expressão global do
estado em que se encontra uma massa de água superficial, determinado em função do pior dos seus
estados, ecológico ou químico. Sendo o estado ecológico, a expressão da qualidade estrutural e
funcional dos ecossistemas aquáticos associados às águas superficiais, classificada nos termos de
legislação específica, enquanto o estado químico expressa a presença de substâncias químicas nos
ecossistemas aquáticos que em condições naturais não estariam presentes ou estariam presentes em
concentrações reduzidas.
Na RH4 estão identificadas 150 massas de água superficial (rios) com estado “Bom e Superior” e
53 massas de água (rios) com estado “Inferior a Bom”. Percentualmente e considerando a
totalidade das massas de água superficial existentes na RH4, verifica-se que cerca de 67%
apresenta um estado global Superior a Bom, 30% um estado global Inferior a Bom e apenas 3%
não foram classificadas (PGRH 4A, APA 2016) (Figura 4.20).
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Campoaves

Figura 4.20- Estado global das massas de água da RH4.

As pressões significativas que incidem sobre as massas de água com estado ‘inferior a bom’ são
essencialmente associadas aos setores industrial, agrícola, pecuário e urbano, sendo também
significativas as pressões hidromorfológicas nesta região (Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica
do Vouga, Mondego e Lis, APA 2016).
Enquadramento local
Tal como referido acima, as massas de água mais próximas do projeto são a massa de água rio
Pranto e a massa de água de transição Mondego WB2, ambas massas de água naturais.
A massa de água rio Pranto, com o código PT04MON0691, é uma massa de água natural, com
tipologia rios do litoral centro, com uma extensão de 59,5 km e com área de bacia de 238,73 km 2.
A rede de monitorização da qualidade da água desta massa de água, é constituída por 1 estação
monitorização, incluída na rede de vigilância.
Conforme estabelecido no anexo V da DQA, rede de vigilância tem como objetivo completar e
validar o processo de avaliação do impacto descrito no anexo II da DQA, conceber futuros
programas de monitorização, avaliar, a longo prazo, as alterações condições naturais, e as
alterações resultantes do alargamento da atividade antropogénica. Os elementos de qualidade,
responsáveis pela avaliação do estado da massa de água rio Pranto estão resumidos no Quadro
4.5.

Estudo de Impacte Ambiental do projeto de otimização do sistema de recuperação energética da Campoaves
Pág. 69 de 215

Quadro 4.5- Avaliação do estado massa de água Rio Pranto – Elementos de Qualidade (APA, 2016).
Classificação

Parâmetro
Responsável /A recuperar

Biológicos

Razoável

Macroinvertebrados

Hidromorfológicos

Bom

--

Físico-Químicos Gerais

Razoável

%OD, CBO5; OD, NH4, Ptotal

Poluentes específicos

Desconhecido/sem
informação

--

Bom

--

Tipo de elemento
Estado ecológico

Estado químico
Substâncias prioritárias e outros elementos

Esta massa de água de acordo com o especificado na Ficha de Caracterização de Massa de água
Superficial (APA 2016) apresenta estado global Inferior a Bom. O estado global da massa de água
provém da conjugação do estado químico e do estado ecológico. O nível de confiança na atribuição do
estado global atrás referido é médio para os estados químico e ecológico.
As pressões por sector de atividade a que a massa de água Rio Pranto, se encontra sujeita estão
apresentadas no Quadro 4.6. A análise ao Quadro permite verificar que as cargas de Azoto total
provêm maioritariamente do setores da pecuária enquanto o setor agrícola é responsável pela maior
carga em Fósforo total. O setor de atividade urbana, por sua vez, é responsável pelas maiores cargas no
que se relaciona com os parâmetros CQO e CBO5.
Quadro 4.6- Pressões quantitativas e qualitativas por setor de atividade – Rio Pranto (APA, 2016).
Cargas (Kg/ano)
Sector

Pressão significativa

CBO5

CQO

Ntotal

Ptotal

Indústria

4 271,704

7 129,507

669,454

133,491

Sim

Urbano

11 538,522

28 439,704

5 930,624

931,306

Sim

Agrícola

66 042,64

7 742,762

Sim

Pecuária

77 315,159

4 471,941

Sim

A massa de água Mondego-WB2, com o código PT04MON0682, é uma massa de água natural de
transição com tipologia de estuário mesotidal homógeneo com descargas irregulares de rio, que
apresenta uma área de bacia de 14,9881 km2. A rede de monitorização desta massa de água é
consituída por 4 estações de vigilância. Os elementos de qualidade, responsáveis pela avaliação do
estado da massa de água Mondego-WB2 estão resumidos no Quadro 4.7.
Quadro 4.7- Avaliação do estado massa de água Mondego-WB2 – Elementos de Qualidade (APA, 2016).
Classificação

Parâmetro
Responsável /A recuperar

Biológicos

Razoável

Fitoplâncton, Macroinvertebrados

Hidromorfológicos

Desconhecido/sem
informação

--

Físico-Químicos Gerais

Bom

--

Poluentes específicos

Desconhecido/sem
informação

--

Bom

--

Tipo de elemento
Estado ecológico

Estado químico
Substâncias prioritárias e outros elementos
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Esta massa de água de acordo com o especificado na Ficha de Caracterização de Massa de água
Superficial (APA 2016) apresenta estado global Inferior a Bom. O estado global da massa de água
provém da conjugação do estado quimico e do estado ecológico que no caso presente estão
identificados como Bom e Razoável respetivamente. O nível de confiança na atribuição do estado
global atrás referido é elevado para o estado químico. Para o estado ecológio, o nível de confiança varia
de médio (quanto às pressões pontuais com origem na aquicultura) a elevado (para as pressões
pontuais com origem nas águas residuais e outras pressões difusas).
As pressões , por sector de atividade, a que a massa de água Mondego-WB2 se encontra sujeita estão
apresentadas no Quadro 4.8. As cargas de Azoto total, Fósforo total, CQO e CBO5, por análise do
quadro anterior, a que massa de água Mondego-WB2 está sujeita provem maioritariamente dos
setores urbano . De notar ainda que a a atividade agricola não exerce pressão significativa nesta massa
de água.
Quadro 4.8- Pressões significativas por setor de atividade – Mondego-WB2 (APA, 2016).
Cargas (Kg/ano)
Sector

Pressão significativa
CBO5

CQO

Ntotal

Ptotal

Aquicultura

3 189,726

1 238,247

940,599

183,49

Indústria

14 640

61 000

Urbano

9 909

33 111

Sim
Sim

11 850

1 301,29

Sim

Agrícola

1 611,875

255,098

Não

Pecuária

3 964,76

204,925

Sim

Figura 4.21 - Pressões qualitativas pontuais nas massas de água do estuário do Mondego. Fonte: SINIAmb
(Geovisualizador dos PGRH)
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4.5

Qualidade do Ar
4.5.1 Metodologia
A caracterização da situação de referência é feita com base na caracterização climática da região,
identificação dos recetores sensíveis que possam ser afetados pelas emissões atmosféricas do
projeto, caracterização das fontes e das emissões dos principais poluentes atmosféricos e na
avaliação da qualidade do ar atual, que por sua vez é efetuada através da análise dos valores
medidos nas estações de monitorização mais próximas da área em estudo e da aplicação de um
modelo de dispersão de poluentes atmosféricos.
4.5.2 Condições de dispersão de poluentes atmosféricos
A dispersão dos poluentes na atmosfera é baseada no conceito de advecção 3 e deve-se
essencialmente aos movimentos turbulentos devido às forças térmicas e/ou mecânicas. A
concentração destes poluentes na atmosfera já depende das emissões, da difusão e transporte,
das reações químicas na atmosfera e dos mecanismos de remoção. A altura de emissão dos
poluentes é também um parâmetro que influencia as concentrações ao nível do solo.
Estes processos dependem da interação dos mecanismos que ocorrem na atmosfera, tais como,
estratificação térmica e regime de vento, dos efeitos provocados pela topografia e emissões dos
poluentes.
A estratificação térmica da atmosfera condiciona principalmente a dispersão vertical dos
poluentes, enquanto que o vento predomina nos padrões de transporte horizontal. A intensidade
do vento influencia a extensão da área atingida e a sua direção determina quais os locais mais
afetados pelas emissões.
Para analisar as condições de dispersão de poluentes na área de implantação da unidade teve-se
em consideração as Normais Climatológicas de 1971-2000 referentes à Estação de Montemor-oVelho (110) do IPMA (ver capítulo 4.1), localizada a 40°11’N de latitude 08°43W de longitude e
15 m de altitude.
Analisando os dados medidos nesta estação, observa-se que o rumo de ventos tem uma
predominância dos quadrantes noroeste (28,3 %), sudeste (22,5 %), com intensidades de vento
médias de 6,7 a 8 km/h. As situações de calma anuais correspondem a 0,8 %.
Desta análise poderá concluir-se que as concentrações dos poluentes emitidos na Campoaves
afetarão os quadrantes, sudeste e noroeste.
4.5.3 Recetores sensíveis
Em termos de ocupação sensível mais próxima da Campoaves, num raio 2 a 3 km, referem-se as
povoações Armazéns e Casa da Fonte, localizados a este e sudeste da unidade. Na envolvente
mais distante, destacam-se os aglomerados urbanos de Cova Gala (a Noroeste), Figueira da Foz (a
Norte), Vila Verde (a Nordeste), Costa de Lavos (a sudoeste) e Lavos e Paião (a sudeste) (Figura
4.22).

3

Transporte de uma propriedade da atmosfera devido ao movimento do ar (por exemplo, advecção de temperatura).
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Figura 4.22 - Recetores sensíveis na envolvente da área de implantação da Campoaves.

4.5.4 Emissões de poluentes atmosféricos
Em Portugal, o inventário de emissões de poluentes atmosféricos mais atual com desagregação
aos concelhos é reportado ao ano de 2017 e foi desenvolvido pela Agência Portuguesa do
Ambiente (APA).
Este inventário tem por base os dados do inventário nacional submetido, em 2019, no âmbito dos
compromissos comunitários e internacionais assumidos por Portugal, designadamente,
designadamente a Convenção sobre Poluição Atmosférica Transfronteira a Longa Distância
(CLRTAP, 1979), a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC,
1992), a Diretiva 2001/81/CE relativa aos Tetos de Emissão Nacionais (transposta pelo Decreto-Lei
n.º 193/2003) e a Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes (APA, 2019).
No Quadro 4.9 apresentam-se as emissões totais dos poluentes com relevância para a avaliação da
qualidade do ar na envolvente da Campoaves para o concelho da Figueira da Foz para o ano de
2017.
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Quadro 4.9- Emissões de poluentes atmosféricos geradas no concelho da Figueira da Foz em 2017 (Fonte:
APA, 2019).
Peso das emissões da
Concelho de
Poluente
Portugal
Figueira da Foz em
Figueira da Foz
relação a Portugal
NOX (expresso em NO2) (kt)

7,3

171,5

4%

SOX (expresso em SO2) (kt)

6,6

52,6

13%

PM2.5 (kt)

3,8

65,7

6%

PM10 (kt)

4,6

91,7

5%

CO (kt)

6,3

765,5

1%

Pb (t)

3,5

40,7

9%

Cd (t)

0,3

4,6

6%

Hg (t)

0,2

2,1

12%

PCDD/PCDF (g l-TEQ)

0,5

45,6

1%

PAHs (t)

2,2

378,2

1%

CO2 (kt)

2 267,8

64138,8

4%

CH4 (kt)

4,2

429,5

1%

N2O (kt)

0,2

11,1

2%

Analisando os valores apresentados, observa-se que para o ano de 2017, face às estimativas
efetuadas a nível nacional, o peso das emissões do concelho da Figueira da Foz varia entre 1%
(para CO, PCDD/PCDF, PAHs e CH4) e 13% (para SOX). De salientar ainda os 12% de emissões
atmosféricas de Hg de contribuição do concelho da Figueira da Foz para o total de Portugal.
Segundo o inventário de emissões, o sector industrial tem um peso relevante nas emissões da
maioria dos poluentes. De referir que para PCDD/PCDF os setores mais representativos são os
energia e indústria e para os PAHs o setor dos solventes é o que mais contribui para as emissões
atmosféricas destes poluentes. No que diz respeito aos gases com efeito de estufa (GEE) os
setores da energia, resíduos e indústtia tem o contributo mais significativo nas emissões destes
poluentes no concelho da Figueira da Foz. Destaca-se também o setor da agricultora para o
poluente CH4 (Figura 4.23).
De salientar que neste concelho se localizam grandes fontes industriais emissoras de poluentes
atmosféricos, sendo que as emissões de poluentes atmosféricas se encontram incluídas no
inventário anteriormente apresentado.
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Figura 4.23 - Contribuição dos diferentes setores económicos para a emissão de poluentes no concelho da
Figueira da Foz (Fonte: APA, 2019).

As fontes emissoras selecionadas são fontes inseridas na Diretiva PCIP, possuidoras de Licença
Ambiental (LA) e com reporte no Protocolo PRTR (“Registo de Emissões e Transferências de
Poluentes”). O Regulamento PRTR prevê a aplicação do Protocolo PRTR abrange as atividades
enumeradas no anexo I da Diretiva IPPC. Neste sentido, os estabelecimentos que é oportuno
referir individualmente, distam um raio de 6/7 km da Campoaves e dizem respeito aos setores:
 Energia:
o

Central Termoeléctrica de Lares

o

Central Termoeléctrica a Biomassa da Figueira da Foz

 Agrícola e produção de produtos animais:
o

Instalação Avícola da Quinta da Charneca

o Instalação Avícola da Central de Lavos
o Instalação Avícola do Casal Seiça
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 Resíduos
o Aterro da Figueira da Foz
 Mineral:
o VERALLIA Portugal, S.A
o CLIPER Cerâmica, SA
 Papel e pasta de papel:
o Navigator Paper Figueira, SA
o Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A.).
Das fontes emissoras apresentadas, serão incluídas no estudo de dispersão de poluentes, apenas
aquelas que em termos de emissão de poluentes atmosféricos sejam relevantes para o estudo em
causa, ou seja, que emitam os mesmos poluentes que a Campoaves, que se localizem próximo da
unidade e que a sua localização esteja de acordo com os ventos predominantes.
Assim, na avaliação da qualidade do ar, através da aplicação do estudo de dispersão de poluentes
atmosféricos, apenas serão consideradas as seguintes unidades: Verallia, Navigator, Celbi e
Central de Biomassa da Figueira da Foz. A Central Termoeléctrica de Lares, apesar de emitir os
mesmos poluentes localiza-se a nordeste da Campoaves, sendo que a distribuição espacial das
concentrações ao nível do solo desta central não interferirá com as da Campoaves.
No Quadro 4.10 apresentam-se as emissões das fontes pontuais consideradas nas simulações
efetuadas. Não se consideraram os valores de emissão dos poluentes das fontes cujos valores
eram inferiores aos limites de quantificação.
Quadro 4.10- Emissões das fontes pontuais consideradas na situação de referencia. Fonte: EIA da Nova
Caldeira a Biomassa da Navigator Pulp Figueira; PRTR, Licenças Ambientais.
H
(m)

D (m)

T
(ºC)

V
(m/s)

SO2
(g/s)

NOx
(g/s)

PM10
(g/s

Forno 1

66

1,7

326

5,9

-

3,9

0,03

Forno 1

66

1,7

332

5,1

-

3,6

-

Caldeiras de
Recuperação

91

4,5

178

15,4

0,54

23,6

4,6

Forno de Cal

58

1,6

295

16,6

8,4

4,3

0,48

GT1 (Turbina a
Gas/CR 1)

50

2,7

177

17,4

-

2,1

-

GT2 (Turbina a
Gas/CR 2)

50

2,7

188

19,0

-

3,5

Reactor de
Carbonatacao 1

16,6

0,6

68

15,5

-

0,28

0,01

Reactor de
Carbonatacao 2

16,6

0,6

76

16,8

-

0,36

0,01

Reactor de
Carbonatacao 3

16,6

0,6

76

15,4

-

0,24

0,01

Fontes

Verallia

Navigator
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H
(m)

D (m)

T
(ºC)

V
(m/s)

SO2
(g/s)

NOx
(g/s)

PM10
(g/s

Reactor de
Carbonatacao 4

16,6

0,6

74

19,7

-

0,39

0,02

Reactor de
Carbonatacao 5

16,6

0,6

72

16,1

-

0,31

0,01

Reactor de
Carbonatacao 6

16,6

0,6

78

16

-

0,28

0,01

Caldeira de
Recuperacao

80

3,39

147

22,2

1,4

21,8

1,9

Forno de Cal

70

1,65

231

15,5

0,06

4,2

0,2

Caldeira Auxiliar

70

1,1

140

7,3

-

0,2

-

Lavador de
Gases

60

1,5

62

8,5

0,11

-

0,06

Caldeira

80

2,2

163

23,3

0,4

6,9

0,4

Fontes

Celbi

Central de
Biomassa da
Figueira da Foz

Para além dos poluentes apresentados anteriormente, na região onde está instalada a unidade
em estudo localizam-se várias fontes emissoras de odores tais como as unidades avícolas
referidas anteriormente e o aterro sanitário. De salientar que, a Campoaves é também uma
unidade emissora de odores. Estudos anteriores (IDAD, 2015)4 demostraram que a abrangência
da frequência de perceção dos odores provenientes do funcionamento da Campoaves se
encontra deslocada ligeiramente para leste e sudeste da unidade, de acordo com a
predominância de ventos, não se prevendo, no entanto, a afetação da população (Figura 4.24).
Os odores não serão incluídos neste estudo dado que o objetivo é a avaliar a emissão dos
poluentes provenientes das fontes fixas (nomeadamente das caldeiras) e a otimização do sistema
energético. Os odores da Campoaves são essencialmente provenientes das fontes difusas.

4

IDAD, 2015 - Avaliação das Emissões de Odores da Campoaves - Aves do Campo, S.A.. R032A.15–15/06.01
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Figura 4.24- Frequência de perceção de odores para o ano de 2014 - Campoaves.

Emissões atmosféricas da Campoaves
A Campoaves possui 6 fontes de emissão pontual para a atmosfera onde se inclui a fonte FF4
correspondente ao sistema de recuperação energética em avaliação neste estudo.
Na modelação da dispersão, as emissões referentes ao funcionamento da Campoaves têm em
consideração o número de horas de funcionamento de cada fonte referentes ao ano de 2018.
No Quadro 4.11 apresentam-se as emissões atmosféricas da Campoaves utilizadas na modelação.
As respetivas características das chaminés são descritas no capítulo 3.6.2 do presente relatório.
De salientar que, para a fonte FF4 (objeto da otimização) os valores simulados dizem respeito aos
VLE’s impostos na Licença Ambiental nº 285/0.3/2013, enquanto que para as restantes fontes da
Campoaves foram utilizados os dados de autocontrolo da unidade. Esta opção de utilização dos
VLE’s para a FF4, na simulação da dispersão de poluentes atmosféricos, prende-se com o facto de
no futuro não existirem dados de emissão para esta fonte, sendo que se utilizará os VLE’s. Assim,
por uma questão de coerência, no estudo de dispersão, optou-se por utilizar o mesmo tipo de
dados de emissão na caracterização da situação de referência, para que as concentrações atuais e
futuras estimadas pelo modelo possam ser comparáveis.
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Quadro 4.11- Emissões das fontes pontuais da Campoaves (situação atual).
Código

Horas de
funcionamento
(2018)

SO2 (g/s)

NO2 (g/s)

CO (g/s)

Partículas
(g/s)

0,010

0,115

0,010

0,015

3 010
FF1

236
55

FF2

7 033

1,115

0,261

0,021

0,060

FF3

6 940

0,220

0,218

0,023

0,006

7 100 (atual)

4,119

0,721

1,030

0,309

0 (caldeira nova)

0

0

0

0

FF5

7 159

0,409

0,670

0,477

0,044

FF6

7 500

0,098

0,086

0,273

0,257

FF4

4.5.5 Caracterização da Qualidade do Ar
A avaliação da qualidade do ar atual é efetuada através da análise dos valores medidos nas
estações de monitorização mais próximas da área em estudo e comparação com a legislação de
qualidade do ar em vigor.
A legislação aplicável para os poluentes atmosféricos monitorizados em ar ambiente é o DecretoLei nº 102/2010 de 23 de setembro (alterado pelo Decreto-Lei nº 43/2015 de 27 de junho), onde
constam os critérios de validação para a agregação de dados e para o cálculo dos parâmetros
estatísticos (Quadro 4.12).
Quadro 4.12- Resumo dos valores legislados no DL nᵒ 102/2010 de 23 de setembro para os poluentes
PM10, NOX, SO2 e CO.
Parâmetro
Partículas em
suspensão
(PM10)

Dióxido de
azoto (NO2)

Dióxido de
enxofre (SO2)
CO

Designação

Período considerado

Valor Limite
50 µg.m

-3

Valor limite diário para
proteção da saúde humana

24 horas

(a não exceder mais de 35 vezes por
ano civil)

Valor limite anual para
proteção da saúde humana

Ano civil

40 µg.m

Valor limite horário para
proteção da saúde humana

1 hora

Valor limite anual para
proteção da saúde humana

Ano civil

40 µg.m

Limiar de alerta

Base horária
(medido em 3 horas
consecutivas)

400 µg.m

Valor limite horário para
proteção da saúde humana
Valor limite diário para
proteção da saúde humana
Máximo diário das médias
de 8 horas

-3

200 µg.m

-3

(a não exceder mais de 18 vezes por
ano civil)
-3

-3

-3

1 hora
24 horas
8 horas

350 µg.m (a não exceder mais
de 24 vezes em cada ano civil)
-3
125 µg.m (a não exceder mais
de 3 vezes em cada ano civil)
10 000 µg.m

-3
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A Campoaves localiza-se no concelho da Figueira da Foz, mais propriamente no extremo sul do
parque industrial da Figueira da Foz.
No que diz respeito à qualidade do ar na evolvente da unidade em estudo, apresenta-se de
seguida uma análise de carácter amplo através do índice de qualidade do ar para a região centro
litoral para os últimos 3 anos. Na Figura 4.25 apresenta-se o índice de qualidade do ar da zona
centro litoral onde se localiza a área de estudo, para os anos de 2015, 2016 e 2017.

Figura 4.25- Índice da Qualidade do ar para a região centro litoral, para os anos de 2015, 2016 e 2017.
(Fonte: http://qualar.apambiente.pt).

Pela análise dos dados medidos para região centro litoral observa-se que, a qualidade do ar na
zona em estudo é na generalidade boa, sendo que para os 3 anos analisados a classificação de
bom, para o índice de qualidade do ar, foi no mínimo de 79% (2017).
No que diz respeito à monitorização da qualidade do ar na região, as estações de monitorização
da qualidade do ar mais próximas da Campoaves são: a estação de Ervedeira e Montemor-oVelho, localizadas aproximadamente a 20 km a sudeste e 17 km a noroeste do local de
implantação da Campoaves. A estação de Ervedeira é do tipo rural regional de fundo e a de
Montemor-o-Velho Rural Perto de Cidade de fundo e pertencem à Rede de Monitorização da
Qualidade do Ar do Centro.
A estimativa do raio de representatividade para este tipo de estações é de 25 a 150 km
apresentando essa área características equivalentes. Contudo, o local de implantação do projeto
encontra-se dentro de uma zona industrial, sendo que não apresenta características equivalentes
às dos locais onde se localizam as estações, daí considerar-se que as estações não são
representativas da qualidade do ar existente na área da Campoaves.
4.5.6 Modelação da Dispersão de Poluentes Atmosféricos
Para calcular as concentrações de poluentes ao nível do solo, emitidos pela Campoaves, foi
aplicado o modelo de simulação da dispersão dos poluentes na atmosfera à escala local AERMOD
(versão 18081) acoplado ao software Breeze Aermod versão 8.1. Este modelo foi desenvolvido
originalmente para a EPA (Environmental Protection Agency) (EPA, 2004, 2012) e permite simular
a dispersão de poluentes na atmosfera, considerados não reativos, em terreno liso ou acidentado.
Um dos maiores desenvolvimentos do AERMOD é a sua capacidade para caracterizar a camada
limite atmosférica. Os parâmetros de dispersão estão diretamente relacionados com os
parâmetros físicos básicos que descrevem a turbulência ao longo da camada limite atmosférica.
O AERMOD efetua uma estimativa razoável dos valores de concentração para uma gama diversa
de condições, mas sem descontinuidades, recorrendo a novas formulações de cálculo da
estabilidade atmosférica, que incluem os parâmetros: comprimento de Monin-Obukhov (L),
velocidade tangencial (u*), escala de velocidade convectiva (w*), altura da camada de mistura

Pág. 80 de 215

Relatório Síntese

(Zi), etc. Este modelo tem uma melhor simulação dos processos físicos essenciais, em relação aos
modelos clássicos, tendo a possibilidade de variação espacial dos perfis meteorológicos e dos
valores de concentração, em função das características superficiais locais.
É de salientar que, o fator de precisão dos modelos de dispersão poderá ir até 2, pelo que os
resultados devem ser analisados com atenção.
Área em estudo
O domínio total de simulação é de 10 km x 14 km, com a Campoaves localizada no centro, com
pontos de cálculo igualmente espaçados de 1 km (Figura 4.26).

Figura 4.26- Domínio de simulação.

A cada ponto da malha corresponde um recetor, num total de 165 pontos, para os quais foram
calculadas as concentrações pretendidas, tendo em conta o relevo do domínio de simulação e um
ano de dados meteorológicos.
Parametrizações do Modelo
A dispersão de poluentes na atmosfera e consequentemente a sua concentração ao nível do solo
depende de fatores como:
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 Intensidade de emissões da fonte emissora;


Condições meteorológicas;

 Topografia e uso do solo.
Neste trabalho são calculadas as concentrações ao nível do solo dos principais poluentes
atmosféricos emitidos pela Campoaves, e para os quais existem limites de qualidade do ar na
legislação nacional, nomeadamente:
 Dióxido de enxofre (SO2);
 Óxidos de azoto (NOX);
 Monóxido de carbono (CO);
 Partículas (PM10).
De salientar que não foram consideradas as emissões de tráfego das vias em redor da unidade
nem do tráfego gerado pela própria unidade.
Assim para a avaliação da situação de referência foram consideradas as 6 fontes de emissão
pontual (onde se inclui a fonte FF4 correspondente ao sistema de recuperação energética em
estudo) e as fontes pontuais Verallia, Navigator, Celbi e Central de Biomassa da Figueira da Foz.
No que diz respeito ao poluente NO2, foi considerado o algoritmo “OLM” (Ozone Limitting
Method) incluído no modelo de dispersão, de forma a considerar a conversão de NOX para NO2.
Para tal foi considerada uma concentração de fundo de Ozono (O3) de 27 ppb. Este valor de fundo
de O3 refere-se à média anual do período 2017 da estação de monitorização da qualidade do ar
de Ervedeira.
Condições meteorológicas, topografia e uso do solo
As condições meteorológicas desempenham um papel importante na dispersão de poluentes
atmosféricos sendo a estabilidade atmosférica um dos principais parâmetros a considerar:
 Atmosfera Instável: nestas condições, ocorre dispersão efetiva de poluentes na
atmosfera. Esta situação acontece devido ao forte aquecimento da superfície e ocorre
principalmente durante dias de sol intenso e ausência de vento.
 Atmosfera Neutra: nestas situações existem condições propícias à dispersão de
poluentes na atmosfera. Corresponde a situações de ventos moderados ou de céu
encoberto.
 Atmosfera Estável: esta situação dificulta o movimento das massas de ar. Pode ser
induzida por inversões térmicas ao nível do solo que limitam a dispersão de poluentes.
Estas situações ocorrem principalmente à noite, com vento fraco.
O perfil vertical de temperatura da atmosfera varia durante o dia. Em geral, na troposfera
(camada mais baixa da atmosfera), a temperatura diminui com a altitude. Nesta situação o perfil
térmico da atmosfera favorece a dispersão de poluentes. No entanto, a partir de determinada
hora, a temperatura pode aumentar com a altitude, ocorrendo uma inversão térmica. O ar
poluído, que se poderia dispersar de forma ascendente em condições normais, é assim bloqueado
por esta camada de ar mais quente.
A topografia de uma região pode também influenciar o escoamento atmosférico. Dada a sua
localização geográfica da área em estudo foi considerado terreno complexo no modelo de
dispersão.
No que diz respeito à meteorologia os parâmetros necessários (comprimento de Monin-Obukhov,
velocidade tangencial, escala de velocidade convectiva, altura da camada de mistura, etc.) para a
aplicação do modelo de dispersão à escala local AERMOD foram calculados pelo modelo
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mesometeorológico TAPM, que considera todos os fenómenos meteorológicos importantes para
a simulação da dispersão à escala local.
Para a região em estudo, o modelo TAPM foi aplicado a um domínio inicial de
750 km x 750 km, com resolução horizontal de 30 km, seguido de um “nesting” que aumentou a
resolução horizontal para 10, 3 e 1 km. Em termos verticais, o modelo considerou um domínio de
8 000 m, distribuído por 25 níveis de espaçamento desigual, sendo mais apertado junto ao solo,
com o primeiro nível a 10 m de altura.
Após a aplicação do modelo, calcularam-se os dados meteorológicos para o ano de 2017 para
aplicação do modelo à escala local. Na Figura 4.27 é apresentada a rosa de ventos.
Pela análise da rosa de ventos pode observar-se uma predominância de ventos de noroeste e
sudeste com velocidades médias entre 1 a 8 m.s-1.

Figura 4.27- Rosa de ventos para o ano de 2017, no local de implantação da Campoaves.

Apresentação dos Resultados
O modelo de dispersão à escala local foi aplicado para o ano de 2017, calculando-se as
concentrações médias horárias para as 8760 horas do ano. Posteriormente, foram calculados os
parâmetros estatísticos impostos para os valores limite da legislação (médias diárias, médias de 8
horas e médias anuais).
A partir das concentrações médias horárias de cada poluente, determinaram-se os diferentes
parâmetros estatísticos para os quais são definidos valores-limite na legislação portuguesa.
A análise dos resultados obtidos foi efetuada, tendo em consideração duas abordagens
diferentes:
 Primeiro é efetuada uma análise quantitativa, de forma a avaliar os valores estimados
dos poluentes, onde se discutem as concentrações máximas estimadas comparando-as
com a legislação;
 Em segundo lugar, são avaliadas as distribuições espaciais das concentrações obtidas. A
escala cromática adotada nas Figuras pretende destacar os níveis de concentração
correspondentes aos limites da legislação. Salienta-se que estas Figuras expressam a
concentração máxima estimada pelo modelo, independentemente do dia e da hora do
período considerado, correspondendo assim à pior situação possível, mas não
significando que estes níveis de concentração possam ocorrer em simultâneo.
No Quadro 4.13 apresentam-se os valores máximos simulados para o SO2, NO2, CO e partículas.
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Quadro 4.13- Valores máximos simulados e comparação com os valores limite do Decreto-Lei n.º 102/2010
de 23 de Setembro para a proteção da saúde humana para o SO 2, NO2, CO e PM10.
Poluente

Período de
Referência

Valor limite

1 hora

93 µg.m

-3

1 dia

38 µg.m

-3

1 hora

101 µg.m

Ano civil

3 µg.m

Máximo diário das
médias de 8 horas

19 µg.m

SO2

NO2

CO

-3

1 dia
PM10
Ano civil

-3

-3

350 µg.m (valor a não exceder mais de 24 vezes
em cada ano civil)
-3
125 µg.m (valor a não exceder mais de 3 vezes
em cada ano civil)
-3
200 µg.m NO2 (valor a não exceder mais de 18
vezes em cada ano civil)

-3

40 µg.m

-3

4 µg.m de
partículas totais
-3
1 µg.m de
partículas totais

-3

10 000 µg.m

-3

-3

50 µg.m (valor a não exceder mais de 35 vezes
em cada ano civil)
40 µg.m

-3

De salientar que os dados de emissão de partículas são referentes a partículas totais, logo as
concentrações simuladas também são. Contudo, a comparação com a legislação é realizada com
os valores limite de PM10, dado que a legislação da qualidade do ar assim o impõe.
Salienta-se que esta é uma abordagem conservativa porque as concentrações de PM10 serão
sempre inferiores às de partículas totais.
Os níveis de qualidade do ar estimados a partir da aplicação do modelo, associados ao SO 2, são
muito inferiores aos valores limite horário e diários, respetivamente, de 350 e 125 µg.m -3.
Relativamente ao NO2 verifica-se que, o valor máximo horário calculado é inferior ao valor limite
de 200 µg.m-3. Os valores simulados para a média anual são muito baixos quando comparados
com os limites definidos na legislação, sendo mesmo uma ordem de grandeza inferior.
As concentrações estimadas pelo modelo, para o CO, são claramente inferiores ao limite imposto
por lei.
No que diz respeito às PM10 observa-se que os valores máximos simulados são muito inferiores
aos limites. É de salientar que, os valores simulados dizem respeito a partículas totais e não a
PM10. Assim, os valores de PM10 serão inferiores aqueles que se apresentam. Dadas as ordens de
grandeza das concentrações simuladas ao nível do solo para os poluentes CO e PM10, apenas se
apresentam os padrões de distribuição das concentrações máximas horárias, diárias e anuais
simuladas para o SO2 e NO2.
De acordo com os padrões de distribuição encontrados para os valores máximos de SO2 (Figura
4.28 e Figura 4.29) é possível notar que a zona onde se localizam as concentrações mais elevadas
coincide, na generalidade, com a envolvente imediata da Campoaves, Central de Biomassa e
Celbi.
No que diz respeito ao NO2 (Figura 4.30 e Figura 4.31) os valores anuais mais elevados na
generalidade localizam-se próximo das unidades simuladas. No que se refere aos valores máximos
horários de NO2, observa-se uma distribuição disseminada pelo domínio de simulação
principalmente para sul da Campoaves. Salienta-se que os valores máximos simulados não
excedem os valores limite.
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Figura 4.28- Isolinhas dos níveis de concentração dos valores máximos horários de SO 2.

Figura 4.29- Isolinhas dos níveis de concentração dos valores máximos diários de SO 2.

Estudo de Impacte Ambiental do projeto de otimização do sistema de recuperação energética da Campoaves
Pág. 85 de 215

Figura 4.30- Isolinhas dos níveis de concentração dos valores máximos horários de NO2.

Figura 4.31- Isolinhas dos níveis de concentração dos valores anuais de NO2.
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4.6

Ambiente sonoro
4.6.1 Metodologia
O ruído constitui uma causa de incómodo, um obstáculo às comunicações verbais e sonoras,
podendo provocar fadiga geral e, em casos extremos, trauma auditivo e alterações fisiológicas
extra-auditivas. Do ponto de vista físico pode definir-se o ruído como toda a vibração mecânica
estatisticamente aleatória de um meio elástico. Do ponto de vista fisiológico será todo o
fenómeno acústico que produz uma sensação auditiva desagradável e/ou incomodativa.
A prevenção do ruído e o controlo da poluição sonora visando a salvaguarda da saúde humana e o
bem-estar das populações é assegurada pelo Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de janeiro.
Para a realização desta componente ambiental, foram consultados os documentos ‘Nota técnica
para avaliação do descritor Ruído em AIA’ e ‘Guia Prático para medições de ruído ambiente – no
contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996’, publicada na Agência
Portuguesa do Ambiente (APA), respetivamente, em junho de 2009 e outubro de 2011.
A metodologia assentou na identificação das fontes sonoras e recetores sensíveis e na análise de
medições de ruído realizadas em anteriores estudos (CTCV, 2017). Foi também consultado o
Mapa de Ruído do concelho da Figueira da Foz.
4.6.2 Identificação das principais fontes sonoras e recetores
A UTS da Campoaves localiza-se no Parque Industrial da Figueira de Foz na freguesia de Lavos,
concelho de Figueira da Foz.
As áreas mais sensíveis situadas nas imediações da unidade são constituídas pelos núcleos
populacionais Armazéns (680 m) e Casa da Fonte (1060 m), localizados respetivamente a este e
sudeste da unidade.
As fontes sonoras relevantes localizadas na área próxima à UTS da Campoaves referem-se
essencialmente ao tráfego rodoviário e à laboração de outras unidades industriais presentes na
área do parque industrial da Figueira da Foz (Figura 4.32).
4.6.3 Medições de ruído
A caracterização do ambiente sonoro no local de implantação da UTS da Campoaves baseia-se na
avaliação acústica realizada pelo laboratório do CTCV no ano de 2017. O Relatório de Ensaio é
apresentado no Anexo VI (Volume III) e servirá de base à caracterização do ambiente sonoro
efetuada neste EIA.
Para verificação da conformidade legal da avaliação acústica efetuada, os resultados obtidos
foram analisados com base no Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
9/2007, de 17 de janeiro.
A instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas envolventes
das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados estão sujeitos ao
cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11º (valores limite de exposição) e ao
cumprimento do critério de incomodidade fixado no artigo 13º do DL 9/2007 de 17 de janeiro.
No Decreto-Lei n.º 9/2007, artigo 11º, define-se os valores limite de exposição ao ruído para
zonas sensíveis e zonas mistas, sendo que os indicadores de ruído a avaliar são o Lden e Ln.
Segundo a Câmara Municipal da Figueira da Foz, a área onde se localizam os recetores sensíveis
em causa (Armazéns) é “zona mista” (Figura 4.33).
Assim, para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos recetores sensíveis
os valores limite de Lden e Ln apresentados no Quadro 4.14.
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Base: Extrato da Carta Militar n.º249.

Figura 4.32- Identificação das fontes sonoras, recetores sensíveis mais próximos e localização do ponto de
medição de ruído na envolvente da UTS da Campoaves.

Campoaves

Figura 4.33- PDM - Planta de Ordenamento: Zonamento Acústico. (Fonte: Município da Figueira da Foz.
Divisão de Urbanismo).
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Quadro 4.14- Valores limite de exposição (Artigo 11º do DL 9/2007 de 17 de janeiro).
Lden (dB(A))
Zonas Mistas

Ln (dB(A))

≤ 65

≤ 55

As medições de ruído foram realizadas junto ao recetor sensível mais próximo (680 m) do local de
implantação da UTS da Campoaves (Figura 4.32). A localização do ponto de medição teve como
base a área de influência da unidade da Campoaves e as ações suscetíveis de causar impactes.
Todos os critérios de amostragem e procedimentos de medição encontram-se descritos no
Relatório de Ensaio mencionado (Anexo VI do Volume III).
A partir dos níveis de ruído medidos, apresentados no Relatório de Ensaio calcularam-se os
indicadores de ruído Ln e Lden, para posterior comparação com a legislação (Quadro 4.15).
Quadro 4.15- Indicadores de ruído obtidos. Fonte: CTCV, 2017
Ponto

Ruído Ambiente
Lden (dB(A))

1

Ln (dB(A))

60

51

Analisando os resultados apresentados no Quadro anterior, conclui-se que os valores dos
indicadores Ln e Lden se encontram em conformidade com os valores limite de exposição,
constantes no Regulamento Geral do Ruído, ou seja, são inferiores a 65 e 55 dB(A),
respetivamente.
No que diz respeito ao critério de incomodidade, de acordo com o Artigo 13º - Atividades
Ruidosas Permanentes do Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro, a diferença entre o valor do
nível sonoro contínuo equivalente (LAeq) do ruído ambiente, determinado durante a ocorrência do
funcionamento da UTS e o valor do nível sonoro contínuo equivalente (LAeq) do ruído ambiente a
que se exclui a UTS, designado por ruído residual, não poderá exceder 5 dB(A) no período diurno,
4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período noturno. O valor do L Aeq do ruído
ambiente determinado durante a ocorrência do ruído da UTS é corrigido de acordo com as
características tonais ou impulsivas do ruído, passando a designar-se por nível de avaliação LAr.
No Quadro 4.16 apresentam-se os resultados obtidos para a avaliação da conformidade do
funcionamento da UTS com o critério de incomodidade, verificando-se que o critério de
incomodidade, considerando o funcionamento da UTS da Campoaves, é cumprido no recetor
sensível analisado.
Quadro 4.16- Critério de incomodidade. Fonte: CTCV, 2017.
Parâmetros
Ruído Ambiente
LAr (dB(A))
Ruído Residual
LAeq (dB(A))
LAr–LAeqrr dB(A)

Diurno

Entardecer

Noturno

60

55

51

57

54

49

3

2

1

4.6.4 Mapas de ruído
A avaliação do ambiente sonoro do local de implantação da UTS da Campoaves teve também por
base os Mapas de Ruido do concelho da Figueira da Foz os quais contemplam os indicadores de
ruído Lden e Ln referidos no Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de janeiro.
Pela observação dos Mapas de Ruído pode constatar-se que, nos recetores sensíveis analisados
não são excedidos os valores limite de 65 e 55 dB(A) impostos para os indicadores Lden e Ln.
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Figura 4.34- Extrato do Mapa de Ruído do Concelho da Figueira da Foz – Situação Existente – Indicador
Lden.

Figura 4.35- Extrato do Mapa de Ruído do Concelho da Figueira da Foz – Situação Existente – Indicador Ln.
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4.7

Solos e Uso do Solo
4.7.1 Metodologia
Para a caracterização dos solos da área de estudo recorreu-se à cartografia disponível
nomeadamente à Carta de Solos e de capacidade de uso do solo do Atlas do Ambiente5,
disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente.
Para efeitos da caracterização e descrição do uso do solo utilizou-se numa primeira abordagem a
cartografia COS2015 disponibilizada on line pela Direção Geral do Território 6 a qual foi
complementada com levantamento de campo realizado no início de novembro de 2018.
4.7.2 Caracterização
O solo constitui um recurso vital com vasto leque de funções constituindo a base para a produção
de alimentos e matérias primas, reciclagem e armazenamento de nutrientes, filtragem e efeito
tampão relativamente à proteção das águas subterrâneas, suporte e habitat de muitos seres
vivos, sumidouro de carbono global.
Contudo os solos estão sujeitos a pressões crescentes resultantes direta ou indiretamente das
atividades humanas. Estas pressões originam a degradação do solo ou, até, a sua desertificação
pelo que a capacidade do solo para fornecer serviços ecossistémicos (produção de alimentos,
reserva de biodiversidade. regulador de gases, água e nutrientes) está sob pressão.
A impermeabilização, compactação, salinização, erosão, diminuição da matéria orgânica e a
contaminação no solo reduzem a sua resiliência e a sua capacidade para absorver as mudanças a
que está sujeito, acarretando consequências ao nível da sua estrutura, qualidade e fertilidade.
Ao longo do tempo de duração de uma vida humana, o solo pode ser considerado um recurso
não-renovável pelo que o mesmo deve ser de forma sustentável. É nesse sentido que a nível
europeu surge a Estratégia Temática de Proteção do Solo7 a diretiva que estabelece um quadro de
proteção do solo e de preservação da capacidade do solo para desempenhar as suas funções.
Solos
Na área do Parque Industrial da Figueira da Foz na qual o projeto se implanta ocorrem fluvissolos
êutricos associados a fluvissolos calcários (Figura 4.36).
Relativamente à capacidade de uso do solo, ou seja, a sua classificação considerando a
potencialidade agrológica verifica-se que toda a área do Parque Industrial e área adjacente se
implanta em solos da classe F, ou seja, de uso não agrícola (Figura 4.37).
Uso do Solo
No que respeita ao uso do solo, este na generalidade reflete a capacidade de uso acima referenciada,
na medida em que a maior parte da área de estudo é atualmente ocupada por floresta (sobretudo
florestas de pinheiro-bravo da Mata Nacional das Dunas da Costa de Lavos) e indústria (parque
industrial da Figueira da Foz).
A Mata Nacional das Dunas da Costa de Lavos ocupa atualmente uma área bastante inferior à referida
no plano de cortes dos anos 50, em que a área total da Mata abrangia 760,3 ha. Esta redução de área
resultou de uma perda de área florestal inicialmente submetida a regime florestal total na medida em
que ao longo dos anos diversas áreas da Mata foram sendo desafetadas para outros usos.

5

http://siniamb.apambiente.pt
http://mapas.dgterritorio.pt
7
COM(2006)231
6
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Fonte: Atlas do Ambiente.

Figura 4.36- Solos da área de estudo.

Fonte: Atlas do Ambiente.

Figura 4.37- Carta de Capacidade de Uso do Solo na área de estudo.

O desenvolvimento socioeconómico da sede de concelho, a proximidade do porto e as vias de
comunicação foram fatores que contribuíram para a apetência de outros usos na mata,
designadamente os industriais e os de caráter social, o que traduziu numa grande redução da área
sujeita a regime florestal total (ICNF, 2014).
Entre as desafetações do regime florestal com maior significado destacam-se: na década de 70 do séc.
XX a desafetação de uma extensa área para instalação da atual zona industrial da Figueira da Foz
(Câmara Municipal da Figueira da Foz), na década de 80 a desafetação de 15,2 ha para construção da
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estrada nacional n.º 109 (Junta Autónoma das Estradas) e, mais recentemente, em 2007, a desafetação
de 20,00 ha para implantação do aeródromo, o que até ao momento ainda não se verificou.
No Quadro 4.17 apresenta-se a evolução da área da Mata Nacional em função dos vários processos de
desafetação ocorridos entre 1970 e 2010.
Quadro 4.17- Área desafetada da Mata Nacional entre 1970 e 2010 (Fonte: ICNF, 2014).
Período de Tempo (Anos)
Plano de cortes de 1955

Área desafetada (ha)

Área da Mata (ha)
-

760,3

1970 a 1980

142,7

617,6

1981 a 1990

21,55

596,05

1991 a 2000

2,93

593,12

2001 a 2010

20,297

572,82

Fonte: Plano de Gestão Florestal da Mata Nacional das Dunas da Costa de Lavos (ICNF, 2014).

Figura 4.38- Limites da Mata Nacional das Dunas da Costa de Lavos.

A Campoaves encontra-se numa área que, tendo sido desafetada da Mata Nacional da Dunas de Lavos
na década de 70, se apresenta atualmente como de uso industrial sendo possível verificar, através da
análise da Figura 4.39 que o uso industrial é muito representativo na generalidade da área de estudo na
medida em que uma parte significativa da área corresponde ao parque industrial e empresarial da
Figueira da Foz o qual possui 112 ha de terreno industrial, ainda que, no seu interior existam algumas
parcelas ainda não edificadas ocorrendo aí alguma vegetação arbustiva.
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Nesta vasta área industrial, grande parte dos solos foram já mobilizados e impermeabilizados tendo-se
assim afetado as suas funções /serviços ecossistémicos.

Fonte: COS 2015

Figura 4.39- Uso do Solo na área de estudo.

A unidade de tratamento de subprodutos da Campoaves está implantada nos lotes 81, 82, 103,
104 e 105 do parque industrial.
Os lotes 103 a 105 nos quais a unidade começou por se implantar, encontram-se
maioritariamente impermeabilizados. Nos lotes 81 e 82 apesar de ter ocorrido movimentação de
terras (terraplenagem) para implantação de sistemas de tratamento de gases, apenas uma
pequena parte do lote 81 se encontra atualmente impermeabilizada. No lote 82 existe um furo de
abastecimento de água à unidade. De salientar que os lotes a norte (lotes 83, 84, 106 e 107)
também pertencem à Campoaves mas atualmente não possuem qualquer infraestrutura
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encontrando-se totalmente permeáveis ocorrendo aí vegetação herbácea e arbustiva. A
generalidade da área envolvente está ocupada por outras unidades industriais. A sul desenvolvese a mata nacional das dunas da Costa de Lavos (Figura 4.40).

Figura 4.40- Pormenor de vista aérea da área adjacente ao local de implantação da Campoaves.

4.8

Ordenamento do território
4.8.1 Metodologia
A caracterização do ordenamento do território foi elaborada tendo em conta a localização da
Unidade industrial da Campoaves e os instrumentos de gestão territorial em vigor aplicáveis à
área de implantação da Campoaves.
De entre os instrumentos de gestão territorial atualmente em vigor na área de implantação do
projeto, no âmbito da presente análise destaca-se o Plano Diretor Municipal (PDM) da Figueira da
Foz.
Apresenta-se seguidamente uma caracterização das estratégias de desenvolvimento territorial
preconizadas no PDM, centrando-se nos aspetos mais relevantes para o enquadramento do
projeto e território em análise.
4.8.2 Plano Diretor Municipal da Figueira da Foz
O Plano Diretor Municipal (PDM) estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política
municipal de ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas urbanas, integra e
Estudo de Impacte Ambiental do projeto de otimização do sistema de recuperação energética da Campoaves
Pág. 95 de 215

articula as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional
e regional e estabelece o modelo de organização espacial do território municipal.
O PDM da Figueira da Foz atualmente em vigor foi publicado a 15 de setembro de 2017 no Diário
da República n.º 179, 2ª Série-B através do Aviso n.º 10633/2017, e posteriormente foi alterado
pelas seguintes publicações:
 Aviso n.º 1729/2018, de 7 de fevereiro, procede à primeira alteração, por adaptação, ao
Programa da Orla Costeira de Ovar-Marinha Grande. Esta alteração consiste na
alteração parcial do Regulamento do PDM, nos artigos 27.º, 65.º e 118.º do
regulamento;
 Aviso n.º 13434/2018, de 21 de setembro, procede à segunda alteração por adaptação
com vista à conformação, da Planta de Condicionantes — Servidões Administrativas e
Restrições de Utilidade Pública e da Planta de Condicionantes — Reserva Ecológica
Nacional (REN), com a Carta da REN da Figueira da Foz, publicada através do Despacho
n.º 6516/2018, da Sra. Presidente da CCDR -Centro, na 2.ª série do Diário da República
n.º 126, de 3 de julho de 2018.
Os elementos fundamentais do PDM, e que serviram de base na presente análise, foram os
seguintes:
 Regulamento;
 Planta de Ordenamento (1: 25 000);
 Planta de Condicionantes (1: 25 000).
4.8.2.1

Planta de Ordenamento

A estrutura de ordenamento para o território concelhio da Figueira da Foz, visa a reestruturação
espacial do território municipal, como suporte das diferentes dinâmicas de povoamento de modo
a evitar a dispersão territorial e a preservar a identidade concelhia, garantindo a proteção do
ambiente e a salvaguarda do património paisagístico bem como a afirmação do concelho como
espaço territorial de qualidade.
A planta de ordenamento do PDM encontra-se desdobrada em:
 Classificação e Qualificação do Solo;
 Zonas sujeitas a Regimes de Salvaguarda;
 Zonamento Acústico;
 Valores Patrimoniais;
 Estrutura Ecológica Municipal.
Classificação e Qualificação do Solo
Do ponto de vista da classificação do solo para efeitos de ocupação, uso e transformação do solo,
observa-se que a unidade industrial da Campoaves se insere numa área classificada como ‘espaço
de atividades económicas’, pertencente à tipologia de solo urbano (Figura 4.41 e respetiva legenda
na Figura 4.42).
De acordo com o artigo 101.º do regulamento, ‘Os Espaços de Atividades Económicas
correspondem a espaços que se destinam preferencialmente ao acolhimento de atividades
económicas com especiais necessidades de afetação e organização do espaço urbano.’
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Fonte: DGT
Figura 4.41 - Extrato da Planta de Ordenamento do PDM da Figueira da Foz – Classificação e qualificação do
solo.
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Fonte: DGT
Figura 4.42 - Legenda da Planta de Ordenamento do PDM da Figueira da Foz – Classificação e qualificação
do solo.

Nestes espaços são admitidos estabelecimentos industriais e empresariais, de acordo com a
legislação em vigor, sendo também permitidos usos como equipamentos e espaços verdes de
utilização coletiva e infraestruturas, armazenagem, logística, unidades de recolha, tratamento,
eliminação, desmantelamento e valorização de resíduos, comércio e serviços (artigo 102.º).
Nestes espaços não é permitido o uso habitacional, excluindo o preexistente, nem instalações
agropecuárias (artigo 102.º).
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No que concerne ao regime de edificabilidade, o regulamento no artigo 103.º estabelece que os
espaços para atividades industriais e empresariais devem dar cumprimento aos seguintes
parâmetros:


Índice de utilização ≤ 1.50;



Índice de impermeabilização ≤ 80 %;




Altura da edificação ≤ 15 m, podendo ser excedida nas situações devidamente
justificadas por necessidades produtivas ou tecnológicas;
Afastamentos aos limites da parcela/lote:
o

Afastamento frontal ≥ 10 m;

o

Afastamentos laterais ≥ 5 m;

Relativamente aos afastamentos, estes não se aplicam no caso de portarias, estações de
tratamento de águas residuais, reservatórios, ou outras instalações técnicas similares.
De acordo com alínea e) do ponto 1 do artigo 103.º, os ocupantes dos lotes devem
obrigatoriamente proceder ao tratamento paisagístico das áreas não impermeabilizadas, sem
prejuízo de se assegurar o acesso e a circulação de veículos de emergência.
Zonas Sujeitas a Regimes de Salvaguarda
A planta de ordenamento das zonas sujeitas a regimes de salvaguarda é constituída por:


Zonas inundáveis;



Zona terrestre de proteção;



Faixas de salvaguarda em litoral arenoso;



Faixas de salvaguarda em litoral de arribas.

Da análise da Figura 4.43, constata-se que a área de implantação da unidade industrial da
Campoaves não é abrangida por nenhuma das classes de espaços referidas.
Zonamento Acústico
Para efeitos de zonamento acústico o PDM da Figueira da Foz identifica as Zonas Sensíveis, Zonas
Mistas e Zonas de Conflito Acústico (artigo 19.º).
Através da Figura 4.44 observa-se que a unidade industrial da Campoaves não está abrangida por
nenhuma classe de zonamento acústico, pelo que as regras definidas no âmbito do regulamento
do PDM não se aplicam à área de implantação da Campoaves.
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Figura 4.43 - Extrato da Planta de Ordenamento do PDM da Figueira da Foz – Zonas sujeitas a regimes de
salvaguarda.

Pág. 100 de 215

Relatório Síntese

Figura 4.44 - Extrato da Planta de Ordenamento do PDM da Figueira da Foz – Zonamento acústico.

Valores patrimoniais
De acordo com o artigo 12.º, os valores patrimoniais são constituídos pelo conjunto de imóveis,
elementos, sítios e áreas identificados na Planta de Ordenamento — Valores Patrimoniais e na
Planta de Condicionantes, e também listados no Anexo ao Regulamento do PDM, que, pelas suas
características, se consideram como valores de reconhecido interesse histórico, cultural,
arquitetónico, arqueológico, geológico, natural e paisagístico, artístico, científico, técnico, social
ou simbólico, e de antiguidade ou raridade.
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Da análise da Figura 4.45 é possível verificar que a Unidade industrial da Campoaves não interfere
com nenhum valor patrimonial, pelo que as disposições regulamentares do PDM referentes aos
valores patrimoniais não se aplicam.

Figura 4.45 -- Extrato da Planta de Ordenamento do PDM da Figueira da Foz – Valores patrimoniais.
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Estrutura Ecológica Municipal
A Estrutura Ecológica Municipal (EEM) é constituída pelo conjunto de áreas que, pelas suas
características biofísicas ou culturais e pela sua continuidade ecológica, têm como função
principal contribuir para o equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação e valorização
ambiental e paisagística dos espaços rústicos e urbanos (Artigo 10.º).
Através da análise da Figura 4.46, constata-se que a unidade industrial da Campoaves não
interfere com a EEM. Assim, as disposições regulamentares da EEM não se aplicam.

Figura 4.46 -Extrato da Planta de Ordenamento do PDM da Figueira da Foz – Estrutura Ecológica Municipal.
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4.8.2.2

Planta de Condicionantes

A planta de condicionantes do PDM da Figueira da Foz encontra-se desdobrada em:


Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública;



Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Aproveitamento Hidroagrícola;



Reserva Ecológica Nacional (REN);



Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios;



Risco de Incêndio: Carta de Perigosidade.

Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública
De acordo com o extrato da planta de condicionantes do PDM da Figueira da Foz constata-se que
ao nível das condicionantes legais e regulamentares, não existem interferências com área de
implantação da Unidade industrial da Campoaves (Figura 4.47 e respetiva legenda na Figura 4.48).

Figura 4.47 - Extrato da Planta de Condicionantes do PDM da Figueira da Foz – Servidões administrativas e
restriçõs de utilidade pública
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Figura 4.48 -Legenda da Planta de Condicionantes do PDM da Figueira da Foz – Servidões administrativas e
restriçõs de utilidade pública

Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Aproveitamento Hidroagrícola
Através da análise da Figura 4.49 observa-se que na área de implantação da unidade industrial da
Campoaves não existem áreas de RAN.

Estudo de Impacte Ambiental do projeto de otimização do sistema de recuperação energética da Campoaves
Pág. 105 de 215

Figura 4.49 -Extrato da Planta de Condicionantes do PDM da Figueira da Foz – Reserva Agrícola Nacional.

Reserva Ecológica Nacional (REN)
Através da análise da Figura 4.50 observa-se que na área de implantação da unidade industrial da
Campoaves não existem áreas de REN.
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Figura 4.50 - Extrato da Planta de Condicionantes do PDM da Figueira da Foz – Reserva Ecológica Nacional.
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Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios
Através da análise da Figura 4.51 observa-se que na área de implantação da unidade industrial da
Campoaves não existem povoamentos florestais percorridos por incêndios.

Figura 4.51 - Extrato da Planta de Condicionantes do PDM da Figueira da Foz – Povoamentos florestais
percorridos por incêndios

Pág. 108 de 215

Relatório Síntese

Risco de Incêndio: Carta de Perigosidade
Ao nível do risco de incêndio, a área de implantação da unidade industrial da Campoaves não
apresenta risco de incêndio (Figura 4.52). No entanto, a sul da área de implantação ocorrem áreas
de médio risco de incêndio florestal.

Figura 4.52 - Extrato da Planta de Condicionantes do PDM da Figueira da Foz – Risco de incêndio.
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4.9

Biodiversidade
4.9.1 Metodologia
Para efeitos da caracterização da biodiversidade, em novembro de 2018 e em março de 2019
procedeu-se à realização de trabalho de campo na área de estudo. Os dados de campo foram
complementados através de pesquisa bibliográfica por forma a obter informação sobre a
potencial ocorrência de espécies e habitats nesta área. Consideraram-se para o efeito os atlas de
distribuição de espécies (em geral num sistema de quadrículas 10 × 10 km) e o relatório de
aplicação da Diretiva Habitats 2006-2012, também baseado num sistema de quadrículas
10 ×10 km (Quadro 4.18).
A área de estudo foi definida em função das características do projeto. Tendo em consideração
que o projeto consiste na colocação de novos equipamentos e alteração de outros já existentes
numa unidade industrial que há vários anos se encontra implantada num parque industrial, a área
de estudo consiste na área da parcela onde a unidade industrial se implanta (área de intervenção
direta) e numa área envolvente (300 a 400 m) à parcela de implantação do projeto (área de
intervenção indireta).
A parcela de implantação do projeto é considerada como sendo a área de intervenção direta, ou
seja, é nessa área que ocorrerão as principais ações associadas à construção e funcionamento do
projeto. A área envolvente consiste numa área que não será intervencionada mas que permite
efetuar o enquadramento ecológico do local.
Tendo em conta que na área de estudo não se identifica qualquer linha de água capaz de suportar
vida piscícola, a ictiofauna não é aqui abordada, pelo que os grupos de fauna alvo da presente
caracterização foram os anfíbios, répteis, aves e mamíferos.
Quadro 4.18- Bibliografia e webgrafia consultada.
Bibliografia/Webgrafia

Taxa

Relatório de Aplicação da Diretiva Habitats 2006-2012’ - dados constantes da cartografia em formato
shapefile (em quadrículas 10 km X 10 km, na projeção LAEA 5210) disponíveis na webpage do Instituto
de Conservação da Natureza e Florestas.

Flora, Anfíbios,
Répteis, Aves e
Mamíferos

Flora-On: Flora de Portugal Interactiva. (2014). Sociedade Portuguesa de Botânica. www.flora-on.pt.

Flora

Loureiro et al. 2010 (Atlas dos Anfíbios e répteis de Portugal) cuja informação é apresentada com base
na grelha de 10×10 km da projeção geográfica UTM (Universal Transverse Mercator).

Anfíbios
Répteis

Equipa Atlas 2008. Atlas das Aves Nidificantes em Portugal cuja informação é apresentada com base
na grelha de 10×10 km da projeção geográfica UTM (Universal Transverse Mercator)
Equipa Atlas (2018). Atlas das Aves Invernantes e Migradoras de Portugal 2011-2013 cuja informação
é apresentada com base na grelha de 10×10 km da projeção geográfica UTM (Universal Transverse
Mercator)

Aves

Bencatel et al (2017). Atlas de mamíferos de Portugal ,cuja informação para o território continental é
apresentada com base na grelha de quadrículas 10x10 km em projeção UTM-29N.
Rainho L. et al (2013). Atlas dos morcegos de Portugal Continental, cuja informação é
apresentada com base na grelha de quadrículas 10x10 km da projeção geográfica UTM (Universal
Transverse Mercator) como sistema cartográfico.
ICNF (2014). Análise dos dados do programa de Monitorização de Abrigos subterrâneos de
importância nacional de morcegos (1988-2012). Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.
Relatório Não Publicado.

Mamíferos

Palmeirim, J.M. & Rodrigues, L. 1992. Plano Nacional de Conservação dos Morcegos Cavernícolas.
Estudos de Biologia e Conservação da Natureza, n.º 8. Serviço Nacional de Parques, Reservas e
Conservação da Natureza (SNPRCN), Lisboa.
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A área de estudo situa-se no limite entre duas Quadrículas 10 × 10 km na projeção LAEA 5210, as
quais englobam o estuário do Mondego (Figura 4.53).

Figura 4.53- Posicionamento do projeto face às Quadrículas UTM 10×10 km (projeção LAEA 5210) e às áreas com
importância conservacionista mais próximas.

Com base na informação recolhida foram elaboradas listas de espécies para cada um dos grupos
estudados as quais se apresentam no Anexo VII do Volume III. As listas de espécies incluem as
espécies cuja ocorrência foi confirmada no decorrer dos trabalhos de campo e as espécies que,
não tendo sido confirmadas nos levantamentos de campo, de acordo com as informações e
elementos bibliográficos recolhidos e tendo por base as características dos biótopos presentes na
área de estudo, poderão ser de ocorrência potencial de acordo com os critérios constantes no
Quadro 4.19.
A recolha e tratamento da informação tem como objetivo global determinar o valor e importância
da área de estudo no contexto da conservação da biodiversidade pelo que existe aqui um foco em
relação às espécies e habitats com especial interesse conservacionista. Para o efeito, consideramse espécies com interesse conservacionista aquelas que possuem um qualquer nível de ameaça
de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2006) (Anexo VII.A do
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Volume III), as protegidas por legislação específica, as constantes no Anexo II e/ou IV da Diretiva
Habitats e as constantes do Anexo I da Diretiva Aves (Anexo VII.B do Volume III).
Quadro 4.19- Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies de fauna
inventariadas para a área de estudo.
Ocorrência
Potencial
A espécie ocorre na quadrícula 10×10 km e o biótopo preferencial de
ocorrência está presente na área de estudo.
Embora a espécie não ocorra na quadrícula 10×10 km, o respetivo Atlas dá a
espécie como presente em grande parte das quadrículas adjacentes e, no
decorrer do trabalho de campo confirmou-se a existência de habitat
favorável para a espécie nesta área.

Confirmada

A espécie foi inventariada no
decurso do trabalho de campo
realizado no âmbito do EIA

Previamente à inventariação das espécies procedeu-se à identificação e mapeamento dos
biótopos em toda a área de estudo.
4.9.2 Áreas classificadas
No âmbito do presente estudo procedeu-se à identificação das áreas classificadas do sistema
nacional de áreas classificadas (SNAC) presentes na área envolvente. Para verificação do
enquadramento da área de estudo relativamente ao SNAC consultou-se o sítio da internet do
Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF)8.
O SNAC foi estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. É constituído pela Rede Nacional de Áreas
Protegidas (RNAP), pelas Áreas Classificadas que integram a Rede Natura 2000 e pelas demais
Áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português
nomeadamente reservas da biosfera e sítios Ramsar.
Verifica-se que a área de implantação do projeto, inserida no Parque Industrial da Figueira da Foz,
não se encontra abrangida por nenhuma área do SNAC.
No entanto, a cerca de 1000 m do Lote de implantação do projeto localiza-se o estuário do rio
Mondego o qual constitui uma zona húmida de importância internacional (sítio Ramsar) (Figura
4.54). De referir também que o estuário do Mondego é considerado uma Important Bird and
Biodiversity Area (IBA)9, ou seja, uma zona importante para as aves e biodiversidade. Esta área
compreende uma ilha de aluvião (ilha da Morraceira) localizada entre os dois braços do Mondego
(norte e sul) e a zona do rio do Pranto que desagua no braço sul do Mondego. Nesta área
ocorrem zonas intermareais, sapais, caniçais, juncais, salinas, aquaculturas e arrozais, que no seu
conjunto oferecem boas condições para um conjunto de espécies da avifauna com elevado
interesse conservacionista.
As espécies de aves mais relevantes (com estatuto de conservação desfavorável e/ou constantes
do Anexo I da Directiva Aves) que ocorrem nesta IBA são: alfaiate (Recurvirostra avosetta),
flamingo (Phoenicopterus ruber), águia-pesqueira (Pandion haliaetus) e pisco-de-peito-azul
(Luscinia svecica) como invernantes, águia-sapeira (Circus aeruginosus), pernilongo (Himantopus
himantopus) e chilreta (Sterna albifrons) como nidificantes. A Garça-vermelha (Ardea purpurea)
embora não se reproduza no local, também ocorre nesta IBA durante a época reprodutora.

8

(http://www.icnf.pt/ICNPortal/vPT2007/Valores+Naturais/Informação+Geográfica/).

9

Programa coordenado internacionalmente pela BirdLife International.
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Figura 4.54- Posicionamento do projeto face ao Sítio Ramsar e à IBA do Estuário do Mondego.

4.9.3 Biótopos presentes na área de estudo
Na área de estudo predominam o biótopo industrial (biótopo artificial), o biótopo florestal e o
biótopo arbustivo (Figura 4.55). De salientar, no entanto, que os biótopos florestais e arbustivo
apresentam como denominador comum uma intensa degradação devido à invasão por espécies
de flora exótica invasora de onde se destaca em particular a Acacia longifolia. De referir ainda que
a área florestal foi fortemente atingida pela tempestade Leslie ocorrida em outubro de 2018
encontrando-se o coberto arbóreo bastante danificado.
No biótopo florestal identificam-se duas situações distintas no que respeita à espécie arbórea
dominante: eucaliptal (em que o eucalipto é a espécie dominante) e pinhal (em que o pinheiro é a
espécie dominante).
O local de implantação do projeto insere-se no biótopo industrial, enquadrando-se nesta classe
tanto as áreas edificadas com indústria e seus logradouros como as áreas que, estando inseridas
no Parque industrial se procedeu a terraplanagens recentes (solo nú), zonas de deposição de
resíduos e zonas de extração de inertes.

Estudo de Impacte Ambiental do projeto de otimização do sistema de recuperação energética da Campoaves
Pág. 113 de 215

Figura 4.55- Carta de biótopos da área de estudo.

4.9.4 Flora e vegetação
A diversidade florística de uma determinada região é o resultado da interação dos vários fatores
bióticos e abióticos e é um bom indicador da ação antrópica aí existente, sendo o estado de
conservação de um habitat muito importante para a preservação de espécies florísticas com
estatuto de proteção.
Até 1978, a área do Parque industrial da Figueira da Foz integrava a Mata Nacional das Dunas da
Costa de Lavos. Toda esta área, inserida num campo dunar, constituído por dunas modernas e
areias eólicas, do período holocénico, levemente ondulado e com declives muito suaves foi
arborizada com pinhal-bravo, nos finais do século XIX e princípios do século XX (ICNF, 2014b).
Assim, a Mata Nacional das Dunas da Costa de Lavos é, essencialmente, constituída por
povoamentos puros de pinheiro-bravo (Pinus pinaster Ait.), sujeitos ao regime de alto fuste
regular, originados por sementeira artificial e regeneração natural (ICNF, 2014b). A flora do subbosque arbóreo é variada e característica de solos arenosos, sendo representada pelas espécies
subarbustivas e herbáceas típicas dos sistemas dunares da região.
No entanto, em grande parte da área de estudo, nomeadamente na área onde atualmente se
implanta todo o Parque Industrial da Figueira da Foz, a intervenção humana, através das
operações de desmatação e de movimentações de terras (escavações e aterros), destruiu a
vegetação natural característica da mata anteriormente presente. A área do Parque Industrial da
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Figueira da Foz foi desafetada da mata nacional das Dunas da Costa de Lavos em 1978 justamente
para implantação do parque.
Também a sul do parque industrial, em 2007, ocorreu a desafetação e consequente desmatação
de uma área que seria destinada à instalação de um aeródromo, o que até ao momento não veio
a acontecer, mas que abriu uma frente de degradação da vegetação aí presente nomeadamente
pela abertura de trilhos e circulação de veículos todo-o-terreno.
Complementarmente, a forte presença de espécies exóticas invasoras com particular destaque
para a espécie Acacia longifolia, tem contribuído para a degradação da vegetação característica
da mata.
Segundo o Plano de Gestão florestal da mata nacional das sunas da Costa de Lavos:
«A acácia-de-espigas (Acacia longifolia (Andrews) é uma espécie omnipresente na Mata e assume um
carácter invasor que a não ser controlada irá dominar as outras espécies e reduzir drasticamente a
biodiversidade criada pela anterior cobertura vegetal desta área.
A dispersão atual das acácias por toda a Mata é a consequência mais visível da ausência de
intervenções que se tem verificado, uma vez que as sementes de acácia foram, no passado, utilizadas
nas sementeiras de revestimento das areias marítimas, e que o seu caráter invasor só se manifesta por
falta de acompanhamento dos povoamentos florestais.»
De salientar que o tipo de substrato geológico presente na área de estudo condiciona fortemente as
comunidades vegetais aí presentes. Assim, considerando que em termos geológicos, a área de estudo é
dominada pelas formações arenosas representadas por areias de praia e dunas datadas do Holocénico,
as comunidades mais extensamente representadas serão as de natureza psamófila, salientando-se aqui
a proximidade da área de estudo - cerca de 1600 m - ao sistema dunar primário existente a poente, o
que permite a presença nesta área de elementos da flora representativos dos sistemas psamófilos
litorais nomeadamente de sistemas dunares estabilizados.
Assim, na área de estudo, é possível identificar as seguintes comunidades vegetais (Figura 4.56):
 Comunidades xero-psamófilas de areias litorais;
 Comunidades florestais das areias litorais;
 Comunidades higrófitas;
 Comunidades ruderais;
 Formações exóticas (Acacial).
Comunidades vegetais xero-psamófilas de areias litorais
As espécies vegetais que ocorrem nestes sistemas arenosos são maioritariamente condicionadas
pelo substrato. As plantas que sobrevivem nestes sistemas desenvolveram mecanismos de defesa
às condições adversas existentes tais como resistência à salinidade, ao vento, às grandes
amplitudes térmicas, à luminosidade excessiva, à escassez de água no solo e à mobilidade das
areias.
No caso concreto da área de estudo, afastada da linha de preia-mar e assim sem influência direta
das condições mais adversas (salinidade e vento), estas comunidades desenvolvem-se sobretudo
nos interstícios florestais sem coberto arbóreo e com maior exposição solar. Nestas zonas, de
areias fixas, é possível encontrar espécies como Artemisia campestris subsp. maritima,
Helichrysum italicum, Sedum sediforme, Corynephorus canescens, Silene littorea, Anagallis
monelli, Antirrhinum majus, Linaria caesia, Scrophularia frutescens, Juniperus turbinata subsp.
turbinata e Corema album, estes dois últimos muito raros no local.
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Figura 4.56- Comunidades vegetais presentes na área adjacente à Campoaves.

Algumas destas espécies ocorrem de forma dispersa no seio da própria zona industrial
nomeadamente nos lotes ainda não ocupados por qualquer indústria, na medida em que também
aqui o estrato geológico de areias dunares permite o crescimento desta vegetação.
Contudo, nos espaços onde ocorre, esta comunidade encontra-se muito pressionada pela
presença de Acacia longifolia, espécie invasora, que ocupa já uma grande parte da área de
estudo. A presença desta espécie que tende a formar bosquetes contínuos elimina qualquer
hipótese de manutenção a prazo da comunidade acima descrita.
Comunidades florestais das areias litorais
Corresponde às áreas ocupadas por coberto arbóreo dominado por pinheiro-bravo (Pinus
pinaster) o qual caracteriza a mata nacional cuja plantação teve como principal objectivo fixar as
areias e proteger os campos agrícolas do interior contra o avanço das areias projectadas pelos forte
ventos marítimos. Na área de estudo além do pinheiro-bravo também surge com porte arbóreo e
eucalipto (Eucalyptus globulus). O sub-bosque é relativamente pobre em espécies autóctones que
outrora caracterizariam a biodiversidade desta comunidade na medida em que a forte invasão do
pinhal por Acacia longifolia dificulta cada vez mais a presença de espécies arbustivas e herbáceas
autóctones.
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Nos espaços ainda não invadidos, além de alguns exemplares das espécies tipicas dos sistemas dunares
acima identificadas, destacam-se as seguintes espécies: Ulex europaeus, Myrica faia, Stauracanthus
genistoides, Arbutus unedo, Cistus salvifolius e Rhamnus alaternus.
De salientar ainda que na sequência da tempestade Leslie ocorrida na região em outubro de 2018, o
coberto florestal, nomeadamente o pinhal sofreu graves danos encontrando-se a grande maioria dos
pinheiros da área de estudo com as copas destruídas. Não se observando atualmente nessa área
plantas jovens e tendo em conta o rápido incremento que se verifica por parte da espécie invasora
Acacia longifolia é expectável que, caso não exista uma gestão ativa direcionada para a revitalização do
pinhal, a generalidade dessa área se venha a tornar um extenso e denso bosque de acácia.
Comunidades vegetais higrófitas
Na área de estudo foi identificada uma pequena área na qual o lençol freático estará mais perto
da superfície influenciando assim a comunidade vegetal em presença. Nesse local estão presentes
alguns elementos florísticos típicos de áreas húmidas, nomeadamente das características
depressões húmidas intradunares. Salienta-se que à data não existia qualquer coluna de água
superficial, não se descartando no entanto a hipótese de que, com o avançar do outono e
inverno, o lençol possa vir a submergir parte dessa área.
Nesse local identificaram-se as seguintes espécies de natureza higrófita: Salix atrocinerea,
Phragmites australis e Juncus effusus.
Destaca-se no entanto, também neste local, a invasão por espécies exóticas invasoras como é o
caso da Acacia longifolia e também da Cortaderia selloana.
Comunidades ruderais
As comunidades ruderais têm um predomínio de espécies herbáceas surgindo frequentemente na
beira de caminhos, zonas de escombros, orlas agrícolas e de edifícios. São comunidades
fortemente condicionadas pela ação humana sem qualquer valor no contexto conservacionista,
onde estão presentes espécies como: Conyza spp., Foeninculum vulgare, Senecio vulgaris,
Sonchus spp., Erodium spp, Lavatera cretica, Solanum nigrum, Echium plantagineum e Dittrichia
viscosa. Face à sua dispersão pelo pela generalidade da área, nomeadamente na orla de todos os
caminhos e perímetros do parque industrial a sua cartografia não é apresentada no âmbito do
presente estudo.
Acacial
Não se tratando propriamente de uma comunidade vegetal, face à sua representatividade na área
de estudo e foco de ameaça que representa para as comunidades autóctones é importante referir
a presença de espécies de acácia invasoras nomeadamente Acacia longifolia e Acacia saligna.
Estas espécies de acácia são atualmente um problema para a vegetação autóctone na medida em
que ocupam de forma muito intensa grande parte do sub-bosque da mata nacional, não
permitindo o crescimento de outras espécies herbáceas e arbustivas típicas destes sistemas
arenosos, colocando inclusivamente em causa a regeneração do próprio pinhal. Também a Acacia
melanoxylon, embora menos abundante, está presente na área de estudo.
Embora presentes em toda a área de estudo, destaca-se uma área no próprio parque industrial
(em lotes ainda não ocupados) em que ocorre apenas ocorre Acacia (Acacial).
4.9.4.1

Espécies exóticas invasoras

As espécies exóticas invasoras constituem uma das principais ameaças à biodiversidade e aos
serviços dos ecossistemas sendo consideradas, a nível mundial, após a destruição direta dos
habitats pelo Homem, a segunda maior causa de perda de biodiversidade. As invasões biológicas,
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ao interferirem com os habitats e os serviços dos ecossistemas, afetam o bem-estar humano e
causam prejuízos económicos elevados, devendo assim ser alvo de uma abordagem cuidada.
Em Portugal, a introdução na natureza de espécies não indígenas, bem como a sua detenção, são
regulamentadas pelo Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro o qual se encontra atualmente
em revisão. A revisão deverá incluir a atualização da lista de espécies não indígenas com
ocorrência no território nacional, bem como o risco ecológico associado.
Na área de estudo identificou-se a presença de várias espécies de flora exótica invasora que no
seu conjunto contribuem para a degradação dos biótopos e, por conseguinte das comunidades
autóctones, existentes na área (Quadro 4.20). Para algumas espécies, como são as várias espécies
de Acacia (Acacia longifolia, Acacia melanoxylon e Acacia saligna) o foco de invasão na área de
estudo (mata nacional que envolve o parque industrial e/ou em alguns dos lotes vazios do próprio
parque), é alto a muito alto.
As restantes espécies apresentam-se na área de estudo com focos de invasão reduzidos. Tendo
em conta as características da área de estudo, nomeadamente o facto de ser composta por solos
arenosos e sem linhas de água/baixa humidade dos solos, com exceção de Cordaderia selloana,
não é expectável que essas espécies venham a constituir focos de invasão de especial gravidade
na área de estudo.
Quadro 4.20- Espécies de flora exótica invasora ou com potencial invasor identificadas na área de
estudo.
Espécie

Nível de risco (1)

Gravidade do foco de
invasão na área

Presença no
Lote
Campoaves

Aster squamatus

Estrela-comum

Baixo

Conyza sumatrensis

Avoadinha-marfim

Baixo

Acacia longifolia (2)

Acácia-de-espigas

Muito alto

Acacia melanoxylon (2)

Austrália

Alto

Acacia saligna (2)

Acácia

Alto

×

Arundo donax

Canas

Baixo

×

Carpobrotus edulis (2)

Chorão-da-praia

Baixo

×

Cortaderia selloana

Erva-das-pampas

Muito Baixo

×

(1) adaptado de Marchante et al. 2014. Quanto maior o nº de árvores maior o nível de risco associado à espécie. A
escala varia entre uma árvore (risco baixo) e três árvores (risco elevado).
(2) Espécie inscrita no DL n.º565/99

Nos lotes da Campoaves que não se encontram ocupados pela unidade industrial estão presentes
Acacia longifolia, Acacia saligna, Arundo donax e Carpobrotus edulis.
4.9.4.2

Espécies e Habitats classificados no âmbito das Diretivas Comunitárias

Apesar de no Estuário do Mondego e na Mata Nacional das Dunas da Costa de Lavos ocorrerem
diversos Habitats constantes do Anexo II da Directiva Habitats (Directiva 92/43/CEE), na área de
implantação do projeto e área adjacente não ocorrem quaisquer habitats nem espécies de flora
de valor conservacionista.
Os endemismos ibéricos presentes na área de estudo (Corema album, Ulex europaeus,
Stauracanthus genistoides e Linaria caesia) são comuns na generalidade da região
nomeadamente na extensa área da Mata Nacional não possuindo qualquer estatuto de ameaça.
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Os resultados obtidos indicam assim que a área de estudo em geral e o local de implantação do
projeto em particular, não possui especial valor do ponto de vista conservacionista para a flora e
vegetação.
4.9.5 Fauna
A comunidade faunística presente na área de estudo é composta por espécies comuns à
generalidade da região onde se insere (característica de povoamentos florestais de pinheiro-bravo
e de áreas urbanizadas) refletindo por si, quer em diversidade quer em abundância, a profunda
antropogeneização desta área na qual a ocupação do solo predominante é industrial.
Embora a norte do Parque Industrial exista uma área de elevado interesse conservacionista estuário do Mondego - a área de estudo e em concreto a área de implantação do projeto não
apresenta especial interesse conservacionista.
Na área do Parque Industrial em geral e, em particular, nos lotes de implantação da unidade
industrial da Campoaves a comunidade faunística é pobre em espécies e número de efetivos
estando aí presentes espécies bem adaptadas a este tipo de uso do solo.
A comunidade faunística do Parque Industrial é composta por espécies comuns de meios urbanos,
destacando-se sobretudo a comunidade de aves. Esta comunidade é composta essencialmente
por espécies de passeriformes como sejam: a andorinha-das-chaminés (Hirundo rustica), a
andorinha-dos-beirais (Delichon urbica), a alvéola-branca (Motacilla alba), o rabirruivo-preto
(Phoenicurus ochruros), o pardal-comum (Passer domesticus) e o pombo (Columba livia), algumas
das quais utilizam as próprias estruturas fabris para se abrigarem e reproduzirem.
Para além das espécies de aves poderão ainda ocorrer nas áreas não impermeabilizadas do
parque algumas espécies da herpetofauna nomeadamente a salamandra-de-pintas-amarelas
(Salamandra salamandra), o sapo-comum (Bufo bufo), a lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica) e a
lagartixa de Carbonell (Podarcis carbonelli).
Todas estas espécies são bastante mais comuns nas áreas de pinhal da área envolvente onde a
comunidade de vertebrados é bastante mais diversificada. No lote onde o projeto se implanta,
dada a elevada área impermeabilizada/construída e presença humana, a diversidade de espécies
de fauna é bastante menor à que ocorre na restante área do parque onde ainda existem diversas
áreas não construídas.
Na área envolvente nomeadamente nos biótopos florestal e arbustivo, além das espécies acima
referidas destaca-se a presença das espécies: águia-de-asa-redonda (Buteo buteo), melro (Turdus
merula), estorninho (Sturnus unicolor), cotovia-pequena (Lullula arborea), carriça (Troglodytes
troglodytes), pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula), toutinegra-de-cabeça-preta (Sylvia
melanocephala), toutinegra-de-barrete (Sylvia atricapilla), felosa-do-mato (Sylvia undata), chapimpreto (Parus ater) e chapim-real (Parus major), todas reprodutoras nessa área.
No Anexo VII do Volume III apresentam-se as listagens de espécies dos diversos grupos faunísticos
inventariados.
No total, tendo em conta os dados oriundos dos levantamentos de campo realizados e das
pesquisas bibliográficas efetuadas, ocorrerão na área de estudo 79 espécies de vertebrados dos
quais 30 ocorrerão nos lotes da Campoaves.
A maior parte das espécies que ocorrem nos lotes da Campoaves ocorre nos lotes não
impermeabilizados e que atualmente possuem sobretudo vegetação arbustiva e acacial. No lote
ocupado pela unidade industrial, a espécie mais abundante é o pardal-doméstico (Passer
domesticus), presente sobretudo no edifício de armazenamento de estrume.
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Figura 4.57- Representatividade das 4 classes de vertebrados presentes na área de estudo.

Espécies com interesse conservacionista
No âmbito da presente caracterização consideram-se espécies com interesse conservacionista aquelas
cujo estatuto de conservação de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et
al. 2006) é desfavorável (espécies criticamente em perigo, em perigo, vulneráveis, quase ameaçadas),
as constantes no Anexo II e/ou IV da Diretiva Habitats e as constantes do Anexo I da Diretiva Aves.
Com base no levantamento de campo (focalizado na área de implantação direta do projeto e área
adjacente) e na pesquisa bibliográfica realizada, constata-se que na área de estudo poderão ocorrer 12
espécies com especial interesse conservacionista (Figura 4.58 e Quadro 4.21).

Figura 4.58- Representatividade de espécies com interesse conservacionista.

A área de estudo não se insere em nenhuma área importante para a conservação das espécies de
fauna. De referir que de acordo com os dados de programa de monitorização de abrigos subterrâneos
de importância nacional de morcegos (1988-2012) ICNF (2014a) na zona da Figueira da Foz não existem
abrigos de importância nacional cuja proteção seja recomendada para garantir a sobrevivência de
espécies de morcegos cavernícolas. O abrigo mais próximo localiza-se em Montemor-o-Velho, a
mais de 10 km de distância do local do projeto. Esse abrigo é importante para espécies como
Miniopterus schreibersii, Myotis emarginatus e Rhinolophus ferrumequinum.
Contudo, na área de estudo, com base na bibliografia consultada apenas se considerou a presença
de 3 espécies de morcegos (Pipistrellus pipistrelus, P. pygmaeus e Tadarida teniotis), todas do
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anexo IV da Diretiva Habitats. Embora a sua presença não tenha sido confirmada na quadrícula na
qual o projeto se implanta, considera-se que a sua presença nesta área é potencial na medida em
que:
 ocorrem num elevado número de quadrículas adjacentes à quadricula em causa (Rainho
et al, 2013);
 têm como habitat de abrigo fendas e fissuras de edificações, telhados, ou pontes,
habitats estes presentes nas estruturas edificadas da área envolvente ao local do
projeto.
De referir ainda que a prospeção realizada, para além dos edifícios/estruturas construídas
existentes no parque industrial onde eventualmente algumas das espécies de morcegos mais
comuns possam encontrar refúgio (ex: Pipistrellus sp.), não se identificaram na área de estudo
abrigos especialmente favoráveis a estas espécies pelo que a ocorrência destas espécies nesta área,
embora possível ,será pouco relevante em termos conservacionistas.
Quadro 4.21- Espécies da fauna com especial interesse conservacionista que ocorrem (ou potencialmente
ocorrem) na área de estudo.

Tritão-marmorado
(Triturus marmoratus)

Sapo-corredor
(Bufo calamita)

Lagartixa de Carbonell
(Podarcis carbonelli)

Lagartixa-ibérica
(Podarcis hispanica)

Milhafre-preto
(Milvus migrans)

LVVP

LC

LC

DH

DA

IV

IV

×

×

VU

LC

LC

×

IV

I

Área
envolvente

Espécie

Lotes
Campoaves

Ocorrência
Observações

×

Face à inexistência de corpos de água permanentes na área
de estudo, estas espécies de anfíbios serão pouco comuns
na área e estarão sobretudo presentes na área florestal
adjacente ao parque industrial durante o período em que
não são dependentes das massas de água.

×

Deverão utilizar depressões húmidas temporárias
existentes no interior dos povoamentos florestais que se
formam nos meses de maior pluviosidade em que o nível
freático de encontra mais próximo da superfície.

×

Espécie ‘Vulnerável’ que constitui um endemismo iberoatlântico que ocorre sobretudo na orla litoral a Sul do rio
Douro ocupando, entre outros, os pinhais do sistema litoral
arenoso com coberto arbustivo dunar. É frequente nesta
zona da Beira Litoral (Loureiro et al. 2010). Nesta zona de
distribuição as alterações climáticas globais poderão a
médio-longo prazo levar à extinção local das populações
devido à previsível quebra no limite inferior de tolerância
climática (em termos relativos de humidade e temperatura)
que, aparentemente explica a persistência regressiva e
fragmentada desta espécie na região.

×

Espécie não ameaçada inscrita no anexo IV da Diretiva
Habitats que ocorre na generalidade do território nacional
sendo localmente comum e ocasionalmente abundante.
Só a profunda intervenção humana em amplas zonas do
território poderá provocar a extinção local de algumas
populações (Loureiro et al. 2010).

×

Espécie estival frequente na generalidade do território
nacional continental. Sem estatuto de ameaça mas
constante do Anexo I da Diretiva Habitats. Ocorre na área
de estudo, na medida em que é uma espécie oportunista
no que respeita a hábitos de alimentação podendo
alimentar-se de animais mortos que foram atropelados ao
longo das estradas.

Estudo de Impacte Ambiental do projeto de otimização do sistema de recuperação energética da Campoaves
Pág. 121 de 215

LVVP

DH

DA

Área
envolvente

Espécie

Lotes
Campoaves

Ocorrência
Observações

É muito comum na zona do Baixo Mondego devendo
nidificar na Mata de Lavos.
Sobrevoa com frequência a área do Parque industrial em
atividade de caça.

Noitibó
Caprimulgus
europaeus

Cotovia-dos-bosques
(Lullula arborea)

VU

LC

I

I

×

Estival nidificante sobretudo na região norte e centro que
na área de estudo estará presente no biótopo florestal na
medida em que este apresenta algumas áreas abertas. Tem
como principais fatores de ameaça a densificação das áreas
de povoamentos extremes de eucalipto, a intensificação
agrícola com o uso de agroquímicos e os atropelamentos
em rodovias.

×

Espécie residente frequente na generalidade do território
nacional continental. Tem como biótopos preferenciais as
áreas florestais pouco densas em mosaico com áreas
abertas. Na área de estudo está presente nos povoamentos
florestais da área envolvente (Mata de Lavos). Apesar de
inscrita no Anexo I da DA em Portugal continental é uma
espécie comum. Não ocorre na parcela de implantação do
projeto.

×

Espécie residente frequente na generalidade do território
nacional continental. Tem como biótopo preferencial os
matagais densos surgindo também com frequência em
áreas de pinhal desde que o sub-bosque seja constituído
por áreas de matagal. Apesar de inscrita no Anexo I da DA
em Portugal é uma espécie comum.

Toutinegra-do-mato
(Sylvia undata)

LC

I

Pipistrellus pipistrellus
(Morcego-anão)

LC

IV

×

×

Pipistrellus pygmaeus
(Morcego-pigmeu)

LC

IV

×

×

Pipistrellus kuhllii
(Morcego de Kuhl)

LC

IV

×

×

Coelho
(Orytolagus cuniculus)

NT

×

×

As espécies de morcegos deste género ocorrem numa
grande diversidade de habitats entre os quais os meios
urbanos e áreas rurais humanizadas, sendo frequente
abrigarem-se em estruturas artificiais nomeadamente em
edifícios.
Espécie residente com estatuto de ‘quase ameaçado’
devido ao facto da população ter atingido uma forte
redução nas últimas décadas por causas que ainda não
cessaram, nomeadamente devido à mixomatose e à
doença hemorrágica.

Legenda: LVVP - Classificação segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006) - LC - Pouco
preocupante; VU- Vulnerável; NT- Quase Ameaçado.

Em suma, tendo em consideração as características da área de estudo e o seu enquadramento
local, o local (lotes) de implantação do projeto em avaliação não apresenta relevância
conservacionista para a fauna.
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4.10 Paisagem
4.10.1 Metodologia
No presente capítulo apresenta-se a caracterização da paisagem da área de implantação do
projeto e da sua zona de influência paisagística e visual (área de estudo), tendo sido considerados
os seguintes aspetos:
 Estrutura da paisagem, integrando as suas componentes biofísica e estética;
 Unidades da paisagem e unidades espácio-visuais da paisagem;
 Qualidade cénico-paisagística (qualidade visual e capacidade de absorção visual da
paisagem);
 Sensibilidade visual da paisagem.
A caracterização da paisagem foi realizada em duas fases:
 Fase 1: Caracterização biofísica – Estrutura fisiográfica da paisagem;
 Fase 2: Caracterização e classificação paisagística.
A área de estudo definida para a caracterização da paisagem corresponde à área de localização do
projeto em estudo, acrescida da sua envolvente mais próxima, num raio de aproximadamente
3,0 km.
A caracterização biofísica baseou-se na identificação e análise dos elementos morfológicos, com
um caráter estruturante e funcional na paisagem e da ocupação do território. A análise e
representação gráfica foi realizada em ambiente SIG (Sistemas de Informação Geográfica),
utilizando o software ArcGIS e as extensões 3D Analyst e Spatial Analyst, tendo como base as
curvas de nível, dos pontos cotados e a rede hidrografia da Carta Militar n.º 239 e 249, à escala
1:25.000 (IGeoE, 2001).
Foram também considerados outros fatores importantes na estrutura da paisagem,
nomeadamente, a geologia e geomorfologia, o solo, os sistemas ecológicos e os recursos hídricos,
que se encontram descritos ao longo do presente estudo.
4.10.2 Caracterização biofísica – Estrutura fisiográfica da paisagem
4.10.2.1 Análise fisiográfica
A análise do relevo pretendeu representar os elementos estruturais e físicos que definem e
descrevem a paisagem, através da análise dos seguintes elementos:
 Hipsometria - análise da altimetria da área de estudo através da qual é possível obter
uma primeira perceção da estrutura do relevo(Carta 1 no Anexo VIII do Volume III);
 Festos e talvegues – análise da estrutura de drenagem e zonas de cumeada da paisagem
(Carta 2 no Anexo VIII do Volume III);
 Declives – traduz a inclinação do terreno, o que permite a caracterização mais
pormenorizada e objetiva do relevo fornecendo uma informação quantificada (Carta 3
no Anexo VIII do Volume III);
 Orientação de encostas – traduz a orientação das encostas, permitindo caracterizar o
conforto climático de cada espaço de território (Carta 4 no Anexo VIII do Volume III);
 Linhas fundamentais do relevo - análise da estrutura principal do relevo e dos pontos
notáveis da paisagem (Carta 5 no Anexo VIII do Volume III).
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Da interpretação dos fatores fisiográficos acima mencionados verifica-se que a área de
intervenção é uma área de relevos planos estando inserida a área de projeto numa bacia visual
pouco definida, ou seja, as estruturas fisiográficas de festos e talvegues não assumem uma
expressão capaz de definir claramente uma bacia visual de traços bem expressivos.
Usualmente, e de acordo com as boas práticas de realização de um estudo de impacte ambiental
no descritor da paisagem, replica-se este estudo fisiográfico, quanto à hipsometria, festos e
talvegues, declives, orientação de encostas, síntese fisiográfica e ocupação de uso do solo, para a
área de projeto, e a escala de maior pormenor. No entanto, e uma vez que a zona de projeto é de
relevos planos e insere-se num tecido industrial bem definido, a cartografia produzida não iria
traduzir-se em informação relevante, nem introduzir novos conteúdo dos que serão
desenvolvidos e considerados no texto abaixo, e na escala 1:25.000.
Da análise da cartografia à escala 1:25.000 relativamente aos atributos da paisagem e numa
interpretação global dos mesmos constata-se que a área de projeto e sua zona envolvente se
localizam em relevos planos de grande área e consequentemente amplitude fisiográfica e visual.
Quanto à área da bacia visual da paisagem em estudo, a mesma é definida pela zona de festo
principal que envolve a área de projeto a norte, desde a zona da Serra da Boa Viagem, que está
fora da cartografia de estudo, até à extrema este da povoação de Feiteira de Baixo. Nesta área
encontram-se os declives mais acentuados e superiores a 10%, com encostas muito quentes a
quentes, maioritariamente. A sul a zona de festo principal percorre, de este para oeste, a
povoação de Alqueidão, passando pela povoação de Lavos, ambas com altimetria situada entre as
classes altimétricas dos 20 m e 60 m, atingindo os mais altos declives nesta zona, superiores a
10%, e orientação de encostas frias a muito frias na zona das povoações de Alqueidão e Lavos. A
zona de festo prossegue em direção ao Oceano Atlântico, por terrenos planos e com uma ténue
definição, com declives maioritariamente ente 0 a 8 % e com orientação de encostas muito
quentes a quentes.
Deste modo a área de projeto situa-se dentro desta bacia visual, definida por estas linhas de festo
principais que envolvem a extensa área de planície do estuário do Mondego. A área da bacia
visual integra assim, as áreas do estuário do Mondego, a qual é constituída por áreas de sapal,
salinas e arrozal, bem como áreas urbanas e/ou industriais, como é o caso da área de projeto, que
se insere no Parque Industrial e Empresarial da Figueira da Foz, e também a zona industrial do
porto da Figueira da Foz junto à foz. Tem ainda áreas de espaço urbano, como sejam as
povoações de Alqueidão, Lavos, São Pedro e a cidade da Figueira da Foz. Estes aglomerados
urbanos são definidos por zonas de habitação, espaços agrícolas de culturas de subsistência e
zonas florestais de folhosas e resinosas várias. A planície estuarina associada à tipologia de uso do
solo, define de forma clara a linha de Estuário do Mondego e culturas de arrozal de altimetria
entre os 0 m a 20 m, marcando claramente a linha de fronteira entre o meio aquático de estuário
e os terrenos envolventes. Também se encontra a mesma classe altimétrica na margem esquerda
do rio Mondego – estuário, na zona litoral de pinhal em dunas, ou seja, na zona de ténues festos.
A linha de festo a norte, atinge os 80 m, e os frágeis festos secundários a sul da paisagem do Baixo
Mondego, atingem timidamente os 60 m (apenas na povoação de Alqueidão e Lavos). É o forte
festo a norte e os ténues festos a sul que “abraçam” a área de projeto e definem a Bacia Visual da
Paisagem em estudo. Dos festos a sul o que apresenta algum destaque é aquele que passa na
povoação de Alqueidão, prosseguindo para a povoação de Lavos, coincidente com a estrada Santa
Luzia, a oeste da povoação de Lavos e infletindo para a costa litoral com orientação NO / SE, a sul
do Parque Industrial e Empresarial da Figueira da Foz. As linhas de relevo estruturante na divisão
de bacias hidrográfica têm maior expressão na direção norte, isto é, na margem direita do rio
Mondego, onde se localiza a cidade da Figueira da Foz. Esta predominância encontra explicação
pelo facto de a morfologia do relevo se desenvolver na envolvente da planície do estuário do
Mondego de modo diferenciado. Assim, tem-se na margem direita do estuário e acima da zona de
barreira – infraestrutura ferrovia de ligação entre Coimbra – Figueira da Foz, encostas bem

Pág. 124 de 215

Relatório Síntese

definidas de relevos de montes e vales com hipsometria entre as classes 60 m a 80 m. Na margem
esquerda da planície estuarina do rio Mondego os relevos próximos da costa oceânica, onde se
insere a área de projeto, apresentam-se planos e prolongam-se na envolvente este do estuário,
atingindo cotas altimétricas com valores máximos de 60 m e localizados na povoação envolvente
de Lavos, prolongando-se até à povoação de Alqueirão. A área de projeto, do lote da Campoaves,
localiza-se entre as classes altimétricas 0 m a 20 m, concretamente à cota altimétrica máxima de
15 m.
Da interpretação da carta de declives quer na área de projeto, quer na envolvente próxima
dominam os declives muito baixos entre 0 % a 8 %, revelando e reforçando tudo o que se vem
dizendo de uma paisagem de relevo plano. A zona de declives superiores a 10 % surge sobretudo
nas encostas de montes na margem direita do rio Mondego (Carta 3 no Anexo VIII do Volume III).
No que respeita a orientação de encostas assiste-se a uma clara divisão entre encostas muito frias
e muito quentes com algumas encostas temperadas e quentes. É notória a dominância das
encostas muito frias a frias na margem esquerda do rio Mondego, nas povoações de Alqueidão e
Lavos. Na margem direita do rio Mondego predominam as encostas temperadas e quentes, assim
como a sul da zona do Parque Industrial e Empresarial da Figueira da Foz.
A área onde se encontra implantada a unidade industrial da Campoaves apresenta classes
altimétricas entre 0 m a 20 m, não sendo atravessada por nenhuma linha de festo nem de
talvegue pela sua planura, a qual lhe é conferida não só pela fisiografia natural, como pela total
artificialização do território para a implantação do espaço industrial, com declives de 0-8%, e com
orientação de encostas muito frias.
4.10.2.2 Ocupação do solo – uso do solo / humanização
Em relação à ocupação do solo, a sua caracterização é determinante enquanto expressão das
ações humanas sobre o território. Constitui uma unidade mutável, cuja sustentabilidade depende
necessariamente do equilíbrio dinâmico das interações operadas sobre esse sistema, da qual
resulta uma paisagem mais ou menos artificializada.
A ocupação do solo na área de estudo foi analisada com base na cartografia da COS’2015,
disponibilizada pelo IGP, nas cartas militares, e em imagens de satélite do Google Earth e do Bing
Maps. Esta informação foi atualizada com recurso a trabalho de campo.
O Parque Industrial e Empresarial da Figueira da Foz encontra-se numa zona de planície de solos
arenosos, com delimitações diferenciadas nas suas confrontações. Na zona este confronta na
proximidade do estuário do Mondego, e a oeste e sul com pinhal em zona dunar. A norte confina
com a povoação de São Pedro.
Na zona do lote do Campoaves, o uso do solo é predominantemente industrial. Na área adjacente
destacam-se a ocupação por floresta de pinheiro bravo e por matos (Carta 6 no Anexo VIII do
Volume III).
4.10.3 Caracterização e classificação paisagística
A paisagem constitui um sistema complexo e dinâmico, onde os diferentes fatores naturais e
culturais se influenciam uns aos outros e evoluem em conjunto ao longo do tempo, determinando
e sendo determinados pela estrutura global. A compreensão da paisagem implica o conhecimento
de fatores como a litologia, o relevo, a hidrografia, o clima, os solos, a flora e a fauna, a estrutura
ecológica, o uso do solo e todas as outras expressões da atividade humana ao longo do tempo,
bem como a compreensão da sua articulação, constituindo por isso uma realidade multifacetada.
A expressão visual desta articulação, num determinado momento, constitui a paisagem que pode
ser vista por cada observador, segundo a sua perceção e os seus interesses específicos (Abreu e
Correia, 2001).
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Para além das suas características e complexidade intrínsecas, a paisagem tem também uma
componente percetiva e emotiva (Saraiva, 1999 in Abreu e Correia, 2001), que fundamenta o seu
papel na construção da identidade local, tal como salientado na Convenção Europeia da
Paisagem10.
Neste contexto procede-se à caracterização das unidades de paisagem e à definição de unidades
espácio-visuais de paisagem (subunidades de paisagem) para a área de estudo, ao que se segue a
classificação da paisagem na área de estudo.
4.10.3.1 Unidades de paisagem
A caracterização da paisagem teve como base as unidades de paisagem (UP) definidas por Abreu
et al. (2004) na obra “Contributos para a identificação e caracterização da paisagem em Portugal
Continental”. De acordo com estes autores, as UP são áreas com características relativamente
homogéneas, com um padrão específico que se repete no seu interior e que as diferencia das
suas envolventes.
A área de projeto insere-se na Paisagem Geográfica da “Beira Litoral” e a nível sub-regional na
UP59 – “Coimbra e Baixo Mondego” (Figura 4.59).

Figura 4.59- Paisagem Geográfica e Unidades de Paisagem, (Fonte: Abreu et al., “Contributos para a
Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, 2004).

A Paisagem Geográfica da Beira Litoral “(…) deve ser considerada como um compartimento
geográfico distinto. (…) O seu tipo arquitectónico e a sua estrutura divergem completamente da
Beira montanhosa. Composta de terrenos de períodos geológicos menos antigos, a sua história
física foi diferente; exposta directamente ao mar e varrida pelos ventos do oeste, a bruma que a
cobre com frequência e a chuva que a favorece criam-lhe uma policromia vegetal característica.
(…) O mar dá-lhe mais calor e mais humidade e uniformiza a sua temperatura. A sua linha de
contacto com o Oceano não é perturbada por intrusões orográficas violentas; grandes restringas
10

Aprovada pelo Decreto n.º 4/2005, de 14 de fevereiro.
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represam trechos de mar em lagoas de vida efémera e compridos estreitos. Para os lados do
nascente a propagação das vagas montanhosas movimenta aqui e além o solo, provocando
contrastes com a zona próxima do mar. Falta-lhe porém a severidade da Beira: nem choques de
serras dando vales largos ou profundos, nem afloramentos de rochas antigas revelando um
descarnamento de terras altas. Fica-lhe distante a monotonia das dunas e da planície mole do
pólder; as nesgas planas entremeiam-se com relevos – testemunhos, de modo que, a paisagem
torna-se pluriforme, mas sem um elemento construtivo saliente.”11
“Conjunto de unidades que se singulariza pela presença de situações planas, adjacente a terras

altas a nascente, e por extensos areais banhados de humidade, penetrados de vida marítima, a
poente. Os grandes contrastes associam-se especialmente à presença das principais zonas
húmidas, da frente litoral, das extensas manchas de pinhal e dos campos mais abertos a sul do
Mondego, situações que se traduzem na diferenciação de várias “sub-regiões”: “Lis, Mondego
Litoral, Gândara, Bairrada, Ria de Aveiro, terras de Ovar e da Cambra, Ribeira do Vouga, Entre
Lousã - e – Alva”12, agora agrupadas em cinco unidades de paisagem.
A costa é predominantemente baixa e arenosa, só interrompida pelas arribas do Cabo Mondego
desenvolvendo-se na extremidade sul algumas elevações, que rematam cm o Sítio da Nazaré.
Entre Estarreja e Leiria os areais ocupam vastas “gândaras”, que se encontram cobertas de denso
pinhal ou, pontualmente, cultivadas com enorme intensidade.
Trata-se de um Grupo de paisagens onde está essencialmente presente a policultura e a floresta,
“(…) recantos de floresta e arrozais, de vinhas e pomares, de hortas e prados, de gândaras e
milharais. As terras argilosas da Bairrada dando vinhos preciosos; os calcários dolomíticos de
Coimbra (…), que permitem florestas abundantes; os nateiros complexos do Baixo Vouga, com as
suas hortas magníficas; as margas e argilas e os calcários de Cantanhede, que se prestam a uma
cultura pluriforme; as aluviões riquíssimas do Baixo Mondego, com pomares, jardins e searas, são
quadros de produção vegetal variadíssima que denunciam terras de fartura. Encontram-se, em
simbiose perfeita a composição agrológica, o clima e a fisionomia geográfica.” 13.
“Das principais zonas húmidas salientam-se as relacionadas com os rios Vouga e Mondego, que
são “(…) rios de ampla bacia, espraia-se na sua última secção, estabelecendo mais íntima
comunicação com o mar, veiculando muito para o interior a influência deste, e assegurando largo
desenvolvimento às atividades litorais.”14.
Ao nível do suporte biofísico da paisagem da Beira Litoral a mesma apresenta “no geral um clima
marítimo, com uma estreita faixa litoral em que se verificam amplitudes térmicas muito
atenuadas, com frequente nevoeiro de advecção durante as manhãs de Verão e que só muito
raramente, é atingido pelas vagas de calor continental; para o interior, já se registam alguns dias
de forte calor ou frio sensível, que rapidamente desaparecem devido à penetração da brisa do mar
no Verão ou pela chegada de uma massa de ar oceânico”15..
A altitude é bastante homogénea em todo o conjunto, dominando as inferiores a 100 m (limite
nascente a norte do Mondego) e chegando aos 200 no bordo dos maciços calcários a sul do
Mondego (alcançam-se, contudo, altitudes um pouco superiores a estes 200 m na zona de Ourém
entre tais maciços).
11

Citado por Silva Teles em “Guia de Portugal”, Vol. III, Tomo I, in “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal
Continental”, 2004, Vol. III, p. 135.
12
Citado por Sant`Anna Dionísio, em “Guia de Portugal”, Vol. III, Tomo I, in “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em
Portugal Continental”, 2004, Vol. III, p. 135.
13
Citado por Silva Teles citado por Santa-Rita, 1982, in “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”,
2004, Vol. III, p. 135.
14
Amorim Girão citado por Santa-Ritta, 1982, in “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, 2004,
Vol. III, p. 136.
15
Ribeiro, Lautensach e Daveau, 1988, in “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, 2004, Vol. III,
p. 136.
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Geologicamente o grupo de unidades inclui-se na orla ceno-mesozóica, constituída
essencialmente por formações sedimentares. Junto à costa desenvolve-se o litoral arenoso,;
transversalmente à mesma as areias e lodos de estuários, bem como aluviões correspondentes
aos principais cursos de água (rio Vouga e ria de Aveiro, rios Antuã e Águeda, rio Mondego e
alguns dos seus afluentes, rio Lis). A sul do Mondego, presença de cascalheiras e areias de
terraços fluviais. Rochas predominantes calcárias na serra da Boa Viagem e na parte sul da
unidade Bairrada.
Em consonância com o anterior, também os solos se distinguem na faixa mais litoral
relativamente à parte interior do grupo de unidades – dominam os regossolos junto à costa e
zonas húmidas; solos salinos na ria de Aveiro e na foz do rio Mondego; aluviossolos também na
ria de Aveiro e ao longo do Mondego; solos litólicos e podzóis nas restantes áreas.
O uso do solo caracteriza-se pela presença muito significativa dos sistemas florestais ao longo do
litoral, com destaque para o pinhal bravo, de que é emblemático o bem conhecido pinha de Leiria
com uma área superior a 9000 ha.”16 “(…) entre a orla costeira e os pendores serranos, são os
prados e as várzeas húmidas, com os renques de choupos e salgueiros a escoltar os cursos de
água, num sítio ou noutro alagadiço, uma superfície macia de arrozal, nos declives soalheiros, os
olivais e vinhedos, os pomares e as casas brancas, aqui e além, os maciços de árvores de grande
porte (…)” 17.
Os centros urbanos mais importantes correspondem a situações muito particulares em termos
paisagísticos e/ou patrimoniais, bem evidentes nos casos das cidades de Aveiro, Figueira da Foz,
Leiria e Coimbra, esta última com uma identidade associada especialmente à Beira Litoral. Todas
estas cidades, à semelhança do que se passa por quase todo o país, têm crescido de forma
incorreta, com consequências sensíveis ao nível da falta de qualidade urbana e decréscimo de
identidade. Os portos de Aveiro e da Figueira da Foz eram tradicionalmente ligados à pesca e
construção naval, atividades que têm vindo a perder importância.
Dentro das estruturas e infraestruturas a cuja presença se associam impactes paisagísticos
negativos com algum significado, salientam-se as principais vias rodoviárias (e usos envolventes) –
A1/P1, A8/IC1, A14/IP3, IP5, IC1 e IC2, as barras e portos de Aveiro e Figueira da Foz, as obras de
regularização do Mondego, as grandes unidades industrias na envolvente da ria de Aveiro. Em
termos de exploração de inertes, merecem destaque as de Souselas e do cabo Mondego.
Os valores naturais encontram-se neste grupo de unidades de paisagem especialmente
associados às zonas litorais, o que é reconhecido através do estatuto de proteção atribuído às
dunas de S. Jacinto (Reserva Natural), à Ria de Aveiro (Zona de Proteção Especial), às dunas de
Mira, Gândara e Gafanhas (incluído na Lista Nacional de Sítios da Rede Natura 2000). Mais para o
interior, são de referir ainda o rio Vouga (também incluído na Lista Nacional de Sítios da Rede
Natura 2000) e o paul de Arzila (Reserva Natural, Zona Húmida de Importância Internacional
inscrita na Lista de Sítios da Convenção de Ramsar, Reserva Biogenética do Conselho da Europa,
Zona de Proteção Especial para Aves Selvagens e incluído na Lista Nacional de Sítios da Rede
Natura 2000). (…)”18
Quanto ao carácter da unidade de paisagem de “Coimbra e Baixo Mondego” – (UP59) pode
dizer-se que “contém as paisagens do Baixo Mondego, desde Coimbra até Figueira da Foz,
abrangendo não só o vale principal como o início dos vales afluentes e as respetivas encostas
(Figura 4.59). Todo o vale foi sendo intensamente aproveitado e profundamente transformado ao
longo do tempo, mantendo-se no essencial o seu carácter – vale largo e fértil, abundância de
água, amenidade climática.”
16

In “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, 2004, Vol. III, pp. 136 e 137.
Sant`Anna Dionísio, em “Guia de Portugal”, Vol. III, Tomo I, in “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal
Continental”, 2004, Vol. III, p. 137.
18
In Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental, 2004, Vol. III, pp. 136 e 137.
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“As continuadas transformações que se foram sucedendo nas zonas média e superior da bacia

hidrográfica do Mondego (destruição das matas primitivas, expansão das atividades agrícolas e
pastoris, florestação) tiveram fortes repercussões no Baixo Mondego, principalmente quanto ao
aumento dos sedimentos transportados e aqui depositados, bem como ao agravamento dos
naturais desequilíbrios do ciclo hidrológico. Esta unidade de paisagem contém múltiplos
testemunhos das alterações relativamente rápidas e provocadas por estes processos ao longo do
vale, assim como dos esforços aplicados para minimizar os seus efeitos negativos e permitir a
continuação do aproveitamento dos enormes recursos presentes.
As intervenções desenvolvidas nos últimos decénios do séc. XX no sentido da regularização do
Baixo Mondego, introduziram vastas alterações nas paisagens do vale, incluindo a modificação
drástica do curso do rio, substituindo-o por um troçado retilíneo entre diques, anulando os seus
meandros e zonas húmidas adjacentes, destruindo galerias ripícolas e os maciços arbóreos de
grande envergadura que acompanhavam o Mondego, arrasando todo um sistema de
compartimentação dos campos agrícolas que assegurava a ligação das zonas húmidas às encostas
do vale. A paisagem atual encontra-se excessivamente simplificada, com raras sebes, grandes
folhas de cultura com traçado retilíneo (…).
Na planície aluvial dominam os campos de milho, mantendo-se ainda vastas superfícies de arrozal
e de pastagens, bem como maciços de choupos (…). Nas encostas encontra-se implantado um
povoamento quase contínuo, em grande parte correspondente à tradicional ocupação da
interface entre as zonas secas de encosta e o leito de cheia do grande rio. A este povoamento
ligado na sua origem à atividade agrícola, vieram juntar-se construções mais recentes que nada
têm a ver com aquela atividade mas sim com a proximidade em relação a Coimbra. Estes
pequenos centros urbanos (ou simples áreas edificadas, sem uma clara estrutura urbana) estão a
ligados pelas antigas estradas que se desenvolvem na base da encosta, de um e outro lado do
vale. O resto das encostas está ocupado por olivais e alguns outros sistemas agrícolas de
sequeiro; nas encostas mais declivosas dominam as matas de pinheiro e eucalipto, que
sobressaem devido ao seu volume e cor verde que contrasta com o domínio dos tons de verde
viçoso das zonas baixas do vale.
Junto à foz do Mondego, a paisagem modifica-se por completo – o rio divide-se em dois braços
que rodeiam a ilha da Morraceira (salinas (…) e estaleiros), é atravessado por uma ponte
imponente e desagua no mar por entre estruturas construídas (porto, esporões). A norte, a costa
é dominada pela presença do enorme areal, pela frente de grande edifícios ao longo da avenida
marginal da Figueira da Foz, a que se segue Buarcos e a majestosa Serra da Boa Viagem (subunidade 59a que se considera como integrando também a unidade de paisagem litoral 57). Para
sul da Foz do Mondego, volta a surgir na costa o areal estreito e contínuo, só interrompido por
um conjunto de esporões na praia de Cova Gala.
Coimbra (…) remata a unidade de paisagem a montante, na transição do maciço antigo da planície
aluvial do Mondego. A sua presença em local tão marcante do vale, a sua morfologia e valor
patrimonial, confere à paisagem um carácter muito especial, uma identidade indissociável do
Mondego, das encostas sobranceiras e das pontes que as ligam.
Também Montemor-o-Velho (…) se destaca nesta unidade pela sua implantação topográfica,
coroada pelo castelo que em tempos assumiu importante papel defensivo dos campos do
Mondego e da navegação.
É ainda no Baixo Mondego que se encontram os principais pauis da Região Centro. Alguns deles
foram “conquistados” para a agricultura (Paul da Foja) enquanto que o Paul da Arzila e o de
Montemor-o-Velho se mantêm num estado mais próximo do natural (o de Arzila está classificado
como Reserva Natural (…)).”19
19
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Diagnóstico e orientações para a gestão da unidade de paisagem da “Coimbra e Baixo Mondego”
Esta unidade de paisagem apresenta ‘’uma elevada identidade no quadro dos grandes vales do
país, contendo importantes valores culturais e frequentes indicadores de uma antiga e complexa
intervenção das comunidades humanas, apesar das alterações mais recentes terem conduzido a
uma nítida desqualificação paisagística. Não se pode considerar como uma unidade de paisagem
rara, pois apresenta semelhanças evidentes com outros importantes vales no contexto nacional.
Os usos são no geral, coerentes com as aptidões biofísicas presentes. No entanto, a quase
exclusiva ocupação do vale com sistemas agrícolas muito intensivos sem a necessária rede de
proteção e valorização ambiental, indica uma situação de fragilidade que exige medidas
corretoras. A alteração do curso e leito do rio terá sem dúvida vantagens no que diz respeito à
regularização dos caudais e ao controlo dos sedimentos (embora com falhas significativas
detetadas aquando das cheias que ocorreram no ano de 2001), mas foi executada sem os
indispensáveis cuidados para acautelar os processos biofísicos de que depende o equilíbrio e
sustentabilidade da paisagem (nomeadamente devido à destruição de habitats ribeirinhos e da
rede de compartimentação dos campos). Os pauis encontram-se em fase de envelhecimento por
colmatagem, de que resultará um evidente empobrecimento ecológico e paisagístico.
A unidade de paisagem transmite sensações variadas devido à diversidade de situações que
contém. Por um lado, o litoral de extensos areais, a foz do Mondego e a marcante serra da Boa
Viagem, com a correspondente amplitude e profundidade de horizontes, a luz especial e a força
do oceano (esta última só pressentida a partir da Figueira da Foz devido à extensão do areal). (…)
Em termos de gestão futura para esta unidade podem referir-se medidas gerais que, em primeiro
lugar, têm a ver com as ampliações das áreas edificadas, com destaque para as envolventes das
cidades de Coimbra e da Figueira da Foz – à semelhança do que se tem apontado para muitas
outras situações, há que conter as expansões dispersas, ter em atenção e tirar partido da
morfologia bem especial em que estão implantados os centros urbanos, não avançar para a
ocupação de zonas de vale e de elevada fertilidade do solo, preservar o pouco que resta da frente
litoral. (…)”20
4.10.3.2 Unidade espácio-visual da paisagem
Após o enquadramento da UP59 – “Coimbra e Baixo Mondego”, na qual a área de estudo se
insere, procede-se à definição das suas unidades espácio-visuais da paisagem (UEVP), tentando
identificar e conhecer os padrões específicos de organização do território à escala da área de
estudo, ou seja, dentro da área da bacia visual da paisagem (Carta 7 no Anexo VIII do Volume III).
A Unidade Espácio-Visual da Paisagem é determinada / definida pela conjugação das
características fisiográficas, e pela matriz de ocupação do solo, as quais definem os atributos /
características da unidade espácio-visual da paisagem de um determinado espaço, o qual é
definido pelas linhas de festo da bacia visual onde se insere a área de projeto.
A análise paisagística resultou da conjugação da caracterização biofísica, nomeadamente do
cruzamento da fisiografia e da ocupação do solo, permitindo a definição das UEVP na área de
estudo. Foram definidas três UEVP (Carta 7 no Anexo VIII do Volume III), sendo que o projeto se
implanta na UEVP3:
 UEVP1: culturas agrícolas - Estuário do rio Mondego;
 UEVP2: pinhal em dunas;
 UEVP3: área urbana e/ou industrial.
De seguida descrevem-se as principais características das UEVP.
20
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A UEVP1, a qual é designada por culturas agrícolas – Estuário do rio Mondego caracteriza-se por
uma topografia plana da paisagem estuarina, de vale aberto, associada a uma ocupação do uso
do solo de culturas arvenses de regadio, com dominância da cultura do arroz, assim como
produção de sal – salinas, na ilha da Morraceira. Esta área define zonas de clareira e de espaço
visual amplo, onde o espaço de paisagem é caracterizado por elementos ‘horizontais’, quer ao
nível da fisiografia, quer ao nível de ocupação dos solo.

Figura 4.60- Imagens de zona de sapal no estuário do Mondego - UEVP1 (Fonte: Google Earth).

A ilha da Morraceira, localiza-se no meio do estuário, sendo composta principalmente por sapais
e salinas, muitas das quais ainda se encontram em atividade, sendo o local de maior interesse
ornitológico da área de estudo. Esta ilha pode ser acedida a partir da ponte sobre o rio Mondego,
sendo a mesma percorrida por uma estreita estrada asfaltada, a partir da qual derivam alguns
caminhos (Figura 4.61, Figura 4.62 e Figura 4.63).

Figura 4.61- Estrada asfaltada na Ilha da Morraceira, na zona do estuário do Mondego - UEVP1, (Fonte:
Google Earth).
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Figura 4.62- Salinas em atividade na Ilha da Morraceira, na zona do estuário do Mondego - UEVP1 (Fonte:
Google Earth).

Figura 4.63- Ilha da Morraceira a partir da ponte que liga a cidade da Figueira da Foz com a zona sul (Fonte:
Google Earth).

No lado sul do rio Mondego, onde se localiza o Parque Industrial e Empresarial da Figueira da Foz,
situa-se a Gala, uma povoação perto da povoação de São Pedro. A partir daqui, da Gala, é possível
observar a zona estuarina na sua maior plenitude e beleza. Uma visita na maré-baixa permitirá
observar grandes números de aves aquáticas que aqui se concentram em bandos de dimensão
considerável.
A UEVP1 ‘culturas agrícolas – Estuário do Mondego’, é a UEVP que possui maior biodiversidade de
flora e fauna, tendo vindo a ser utilizada ao longo dos anos pelo homem de forma compatível
com os valores naturais existentes. Ou seja, apresenta-se com atividades de uso do solo que não
comprometem os valores naturais de biodiversidade presentes na área de planície estuarina.
Na envolvente desta paisagem, na margem esquerda do rio Mondego, entre o Oceano Atlântico e
a zona litoral, numa faixa variável entre 1 km a 2,5 km, surgem povoamentos florestais de
monocultura de pinheiro bravo, definindo uma importante zona de mata em espaço de duna, e
consequentemente de espaço visual fechado, contido, onde o espaço de paisagem é
caracterizado por elementos ‘verticais’ – UEVP2 ‘Pinhal em dunas’.
Está-se na proximidade da paisagem da Beira Litoral, com influências da UP57 – “Pinhal Litoral
Aveiro-Nazaré” (Figura 4.59 acima).
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Grande parte destes pinhais litorais que se desenvolvem desde Ílhavo até à Nazaré terão surgido
no século XIII, durante o reinado de D. Dinis, especialmente, e o mais emblemático o pinhal de
Leiria, que se desenvolve desde a Figueira da Foz até à Nazaré, cujo objetivo era o de suster as
areias e proteger os campos agrícolas no interior. No entanto, estas plantações de pinhal
prolongaram-se nos séculos seguintes até à atualidade. Estando bem documentadas as
sementeiras na zona de Mira nos inícios do século XX.

Figura 4.64- Mata de Pinhal em dunas, na zona da EN109, (Fonte: Google Earth).

Nesta região foram construídas, pelos Serviços Florestais, valas de drenagem dos terrenos
interiores adjacentes às dunas, acrescentando a esta paisagem corredores fluviais densamente
arborizados que ajudaram a compartimentar a mata e lhe introduziram o elemento água,
fundamental para minimizar a sensação deprimente que a secura própria do meio dunar pode
causar. Para além disso, a variedade de espécies arbóreas e arbustivas que ladeiam essas valas
são um acrescento de qualidade paisagística para as dunas, apesar de em regra, do lado de fora
dominarem as acácias austrálias e para o interior, mais junto à vala, surgirem os choupos, os
amieiros, as canas e os salgueiros (Almeida, 1992).
A UEVP3 ‘Área urbana e/ou industrial’, apresenta-se dominantemente com espaços urbanos e/ou
industrial de 1 a 2 pisos, de povoamento concentrado e normalmente associado à rede viária.
Esta tipologia de povoamento e suas caraterísticas de construção é igualmente caracterizado por
elementos ‘verticais’ que contribuem para um espaço visual fechado. No entanto, e associados
aos espaços urbanos, ocorrem ainda espaços de floresta de folhosas e resinosas e alguma
agricultura de subsistência.
A UEVP3 enquadra-se em relevos planos de altimetria entre os valores de 0 m a 20 m, entre a
zona portuária da Figueira da Foz, passando pela povoação de São Pedro, Parque Industrial e
Empresarial da Figueira da Foz, onde se localiza o lote da Campoaves, e continuando pela
povoação de Armazéns e Lavos. Unindo este espaço construído urbano e / ou industrial temos a
infraestrutura rodoviária que assume várias denominações, respetivamente e de norte para sul
de, Avenida 12 de Julho, passando a Estrada Armazéns, Estrada Boavista e Estrada Santa Luzia. O
relevo é plano a suave, com declives desde a zona portuária até ao Parque Industrial e
Empresarial da Figueira da Foz, até 8 %, atingindo declives superiores a 10% na zona entre a
povoação de Armazéns e Lavos. As encostas predominantes são as muito frias.
A área de implantação do projeto insere-se num terreno com cotas entre os 12,50 m e 14 m de
relevo plano, declive de 8%.
Na área da UEVP3 – ‘Área urbana e / ou industrial’ identifica-se a ocorrência dos seguintes usos
do solo:
 Uso industrial: Área Portuária da Figueira da Foz e Parque Industrial e Empresarial da
Figueira da Foz. A área de intervenção insere-se no Parque Industrial e Empresarial da
Figueira da Foz e incide numa unidade industrial pré-existente implantada num lote de
39 299 m2;
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 Florestal: Floresta de pinheiro bravo, eucaliptal, acácias e outras folhosas e resinosas em
contexto de povoamento pontual, sem continuidade. Ou seja, não visa o uso de
produção, mas de rendimento de subsistência, ou por vezes sem qualquer uso
encontrando-se em regime de abandono;
 Uso agrícola: na área de intervenção o uso agrícola ocorre na envolvente da povoação
de Lavos, representando uma agricultura de subsistência;
 Aglomerados urbanos: na área de estudo ocorrem na envolvente do Parque Industrial e
Empresarial da Figueira da Foz, alguns aglomerados urbanos, tais como São Pedro,
Armazéns e Lavo;.
 Infraestruturas viárias: a área do projeto é infraestruturada a norte e oeste pela EN109,
e a este pela infraestrutura rodoviária que assume várias denominações,
respetivamente e de norte para sul de, Avenida 12 de Julho, passando a Estrada
Armazéns, Estrada Boavista e Estrada Santa Luzia.
No Quadro 4.22 sintetizam-se as principais características das UEVP presentes na área de estudo.
Quadro 4.22- Descrição das unidades espácio-visuais da paisagem da área de estudo.
Unidades Espácio-Visuais da Paisagem
UEVP1 –- Culturas agrícolas – Estuário do
Mondego
UEV2P – Pinhal em dunas

UEVP3 – Área urbana e / ou industrial

Descrição geral
Área onde predomina o uso agrícola (culturas agrícolas de
arvenses de regadio – arroz), as salinas e o sapal, em relevos
planos da foz do rio Mondego.
Área onde predomina o uso florestal, pinhal em dunas de
relevos planos.
Aglomerados urbanos na envolvente das margens da planície
estuarina, Zona Portuária e Parque Industrial e Empresarial da
Figueira da Foz, e povoamento florestal de folhosas e resinosas
e alguma agricultura de subsistência

4.10.3.3 Classificação paisagística
A classificação paisagística tem como objetivo o estabelecimento de diferentes níveis de
qualidade paisagística e capacidade de absorção visual das UEVP definidas, como forma de
determinar o seu grau de sensibilidade visual. Esta análise recorre a uma metodologia qualitativa
que incorpora atributos biofísicos, humanizados e estéticos, que apesar da sua subjetividade,
pretendem avaliar as características visuais da paisagem.
A qualidade visual da paisagem (QVP) é o resultado da conjugação das características do local,
resultante dos principais elementos do território juntamente com a perceção do observador em
termos visuais e estéticos. A QVP foi avaliada de modo a refletir a variabilidade espacial de cada
uma das UEVP introduzida pelos diferentes elementos da paisagem – classes de tipo de relevo,
uso de solo, valores visuais e intrusões visuais – que determinam valores cénicos distintos.
Quadro 4.23- Descrição dos atributos que contribuem para a qualidade visual da paisagem da área
em estudo.
Atributos biofísicos:

- Fisiografia
- Presença de água
- Valores biológicos

Atributos humanizados:

- Usos do solo
- Grau de humanização e artificialização
- Presença de valores patrimoniais e histórico-culturais

Atributos estéticos e percecionais:

- Valores visuais, singularidade ou raridade, harmonia e identidade
- Intrusões visuais/ elementos dissonantes

Pág. 134 de 215

Relatório Síntese

A capacidade de absorção visual da paisagem (CAVP) é uma medida para verificar a maior ou
menor capacidade da UEVP de suportar o impacte visual. A CAVP está estritamente relacionada
com a visibilidade, que por sua vez está dependente da morfologia do território e da ocupação do
solo, pela influência que exercem no grau de exposição das componentes da paisagem aos
observadores sensíveis, ou seja, à maior ou menor frequência de observação, que se tem a partir
desses observadores (vias de comunicação, pontos notáveis da paisagem). Deste modo, a CAVP
indica a capacidade que uma paisagem tem para absorver visualmente modificações ou
alterações ao seu uso, sem prejudicar a sua qualidade visual.
No caso em particular são as infraestruturas rodoviárias que promovem a maior frequência de
observação. No entanto, uma fisiografia de relevos planos contribui para uma elevada capacidade
de absorção da paisagem. Na área de projeto o mesmo encontra-se confinado à área envolvente
do edificado da unidade industrial da Campoaves.
Quadro 4.24- Descrição dos atributos que contribuem para a capacidade de absorção visual da
paisagem (CAVP) da área em estudo.
- Exposição visual ou campo visual
- Potenciais observadores sensíveis

Atributos de visibilidade:

Por último, a avaliação da sensibilidade visual da paisagem (SVP) traduz-se na capacidade que a
paisagem tem em acolher alterações à sua estrutura, sem alterar a sua qualidade ambiental,
resultando da conjugação da QVP com a CAVP. A SVP é tanto mais elevada quanto mais elevada
for a QVP e quanto mais baixa a CAVP. No Quadro 4.25 apresenta-se a matriz para obtenção da
SVP.
Quadro 4.25- Matriz para determinação da sensibilidade visual da paisagem.
CAVP

CAVP. Muito Alta

CAVP. Alta

CAVP. Média

CAVP. Baixa

QVP. Nula

Baixa

Baixa

Baixa

Média

QVP. Baixa

Baixa

Baixa

Média

Alta

QVP. Média

Baixa

Média

Média

Alta

QVP. Alta

Média

Média

Alta

Muito alta

Baixa

Média

Alta

Muito alta

QVP

SVP

Deste modo, considera-se que uma paisagem com SVP baixa é uma paisagem que pode suportar
grandes alterações, mediante certas restrições próprias do local. Por outro lado, uma paisagem
com uma SVP muito alta não se apresenta apta para receber qualquer tipo de alteração, sem daí
resultar deterioração das suas características e da qualidade paisagística.
De seguida procede-se à classificação paisagística de cada uma das UEVP em função de atributos
paisagísticos (biofísico e ecológicos, humanizados, estéticos e de visibilidade) que permitem
avaliar as características paisagísticas e visuais dominantes e a particularidade no contexto da
área de estudo e da região onde se insere. Nas cartas 8 e 9 do Anexo VIII (Volume III) apresentamse, respetivamente as cartas de qualidade visual e capacidade de absorção visual da paisagem.
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Quadro 4.26- Caracterização dos atributos paisagísticos da UEVP1: culturas agrícolas - estuário do
Mondego.
QVP Alta
Atributos biofísicos:

Planície estuarina a que corresponde à zona de foz do rio Mondego. De relevo plano a
suave.

Atributos
humanizados:

Uso do solo predominante constituído por espaços agrícolas de arrozais e salinas.

Atributos estéticos:

Valores visuais
Intrusões visuais

Planície, rio, campos agrícolas, salinas, flora, fauna, paisagem.
Ponte sobre o rio Mondego da EN109

CAVP Baixa
Atributos de
visibilidade:

Área de relevo plano, o que lhe confere uma alta exposição, e com elementos de
infraestruturas quer ferroviários, quer rodoviários com elevado número de observadores
permanentes, nomeadamente os usuários da EN109

Quadro 4.27- Caracterização dos atributos paisagísticos da UEVP2: Pinhal em dunas.
QVP Média
Atributos biofísicos:
Atributos humanizados:
Atributos estéticos:
CAVP Alta
Atributos de
visibilidade:

Área marcada pelo sistema dunar com relevo plano, ocupada por pinheiro bravo.
Apenas a EN109.
Valores visuais
Pinhal em dunas.
Intrusões
Não identificadas.
visuais
Observadores frequentes pela existência da EN109.
Relevo plano a suave com pinhal o que lhe confere um elevado confinamento visual.

Quadro 4.28- Caracterização dos atributos paisagísticos da UEVP3: Área urbana e/ou industrial.
QVP Baixa
Atributos biofísicos:

Atributos
humanizados:

Atributos estéticos:

Área com cotas mais elevadas que as UEVP1 e UEVP2.
Relevo plano a ondulado.
Povoação de São Pedro, Lavos e Parque Industrial e Empresarial da Figueira da Foz e Zona
Portuária.
Uso predominantemente urbano e industrial.
Espaço de agricultura de subsistência. Espaço florestal de resinosas e folhosas,
essencialmente de pinheiro bravo, eucaliptal e acacial.
Existem ainda outras povoações na margem esquerda do rio Mondego, tais como
Alqueidão, e a cidade da Figueira da Foz na margem direita do rio Mondego.
Valores visuais
Ruralidade.
Intrusões visuais
Algumas construções dissonantes nos aglomerados.

CAVP Alta
Atributos de
visibilidade:

UEVP com maior número de observadores permanentes, vias de comunicação EN109 e
estrada junto à zona estuarina na margem esquerda do rio Mondego. No entanto, o relevo
plano a ondulado, associado ao espaço urbano e / ou industrial, adjacente às rodovias,
confere um elevado confinamento visual.

Do cruzamento da QVP e da CAVP obteve-se a sensibilidade visual da paisagem para a área de
estudo (Quadro 4.29 e carta 10 no Anexo VIII do Volume III). Verifica-se que a área de estudo se
insere numa área considerada com sensibilidade visual média, consequência de uma capacidade
de absorção alta, pelo confinamento visual da área, e relativamente à qualidade visual do espaço
urbano e / ou industrial a mesma apresenta-se mediana.
Quadro 4.29- Sensibilidade visual da paisagem das UEVP.
Unidades Espácio Visuais da Paisagem

QVP

CAVP

SVP

Alta

Baixa

Muito Alta

UEVP2 – Pinhal em zona de dunas

Média

Alta

Média

UEVP3 – Área urbana e / ou industrial

Baixa

Alta

Baixa

UEVP1 – Culturas agrícolas – Estuário do Mondego
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De acordo com a carta da sensibilidade visual da paisagem (carta 10 no Anexo VIII do Volume III),
que traduz o resultado do Quadro 4.29 (interpretação do território paisagístico ao nível da relação
da qualidade visual e capacidade de absorção dessa paisagem), verifica-se que a área da UEVP3 se
insere numa área de baixa sensibilidade visual da paisagem, consequência de uma capacidade de
absorção alta, pelo confinamento visual da mesma ao espaço de território em si mesmo, e pela
fraca qualidade arquitetónica do espaço urbano e/ou industrial.

4.11 Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico
4.11.1 Metodologia
Considerações gerais
No âmbito do presente estudo a pesquisa realizada procurou identificar as ocorrências
patrimoniais que de alguma forma se integram na área potencial de afetação do projeto e para as
quais possa advir algum tipo de impacte.
Neste âmbito são abordados todos os vestígios, edificações, imóveis classificados e outras
ocorrências de valor patrimonial, enquanto testemunhos materiais, que permitem o
reconhecimento da história local.
No Anexo IX (Volume III) apresenta-se o relatório técnico referente à componente do Património
Arqueológico e Arquitetónico apresentando-se de seguida uma síntese dos aspetos mais
relevantes relativos à caracterização da situação de referência.
A elaboração do estudo de caracterização das ocorrências patrimoniais envolveu três etapas
essenciais:
 Pesquisa documental;
 Trabalho de campo de prospeção arqueológica e reconhecimento de elementos
construídos de interesse arquitetónico e etnográfico;
 Sistematização e registo sob a forma de inventário.
Consideram-se relevantes os materiais, os sítios e as estruturas integrados nos seguintes âmbitos:
 Elementos abrangidos por figuras de proteção, nomeadamente, os imóveis classificados
ou outros monumentos e sítios incluídos nas cartas de condicionantes dos planos
diretores municipais e planos de ordenamento territorial;
 Elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico, que não estando
abrangidos pela situação anterior, constem em trabalhos de investigação, em
inventários da especialidade e ainda aqueles cujo valor se encontra convencionado;
 Elementos singulares de humanização do território, representativos dos processos de
organização do espaço e da exploração dos recursos naturais em moldes tradicionais.
4.11.2 Resultados
Pesquisa documental
A pesquisa documental permitiu traçar um enquadramento histórico para a área em estudo. Com
este enquadramento procura-se facultar uma leitura integrada de possíveis achados, no contexto
mais amplo da diacronia de ocupação do território.
Desta forma, são apresentados os testemunhos patentes na margem esquerda do Rio Mondego
junto da sua foz, que permitem ponderar o potencial científico e o valor patrimonial da área de
incidência do Projecto e do seu entorno imediato.
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A foz do Mondego e o seu estuário assumiram desde cedo particular importância na fixação e
desenvolvimento das comunidades humanas nas suas margens, quer pela facilidade do
aproveitamento de recursos naturais, quer como via de comunicação. Trata-se assim de uma área
rica em ocorrências patrimoniais, particularmente no que diz respeito a achados isolados de
várias épocas bem como a naufrágios.
Será, sobretudo, a partir da Idade do Ferro que o rio Mondego assumirá um papel determinante
no povoamento da região e na entrada e saída de produtos destinados ao comércio. Destacandose desta época a instalação fenícia no povoado de Santa Olaia (Montemor o Velho).
Posteriormente, durante a época romana, o tráfego fluvial não deveria ter sido menos intenso
tendo em conta a localização da cidade de Conímbriga e Aeminium (Coimbra) que, apesar de
situadas no interior, estavam em contacto direto com o mar via fluvial (Blot; 2003). A partir do
século VI d.c., com a transferência da importância de Conímbriga para Aeminium (Coimbra),
tendo inclusivamente herdado o nome (Blot, 2003), o rio Mondego passará assumir ainda uma
maior importância na vida da região.
A partir da Idade Média, assistir-se-á a uma considerável concentração populacional em torno do
rio Mondego, iniciada sobretudo a partir de 1064, data da reconquista da cidade de Coimbra
(Coelho e Homem, 1996).
Destaque-se portanto que, a partir da Idade do Ferro e até bem dentro da Baixa Idade Média
(Século XII/XIII), o rio Mondego deteve no seu interior os principais locais de chegada de produtos
e pessoas provenientes do exterior, tendo em vista o abastecimento de uma região delimitada a
norte pelo extremo sul da ria de Aveiro e a sul pelo cabo Carvoeiro.
Posteriormente, após os assoreamentos, os navios de maior porte deixaram de frequentar as
águas mais interiores do rio, no entanto, o Mondego, no século XIII, ainda era navegável até
Penacova
No século XVI, o rio Mondego, tal como diversos outros rios, viu o seu curso ser alterado, com
trabalhos de regularização e de criação de encanamentos suplementares tendo em vista o
escoamento das águas em excesso. A partir desta época as águas interiores do rio Mondego
passam a ser utilizadas sobretudo como via alternativa à rede viária nas trocas comerciais locais e
regionais, daí a perpetuação de uma certa dinâmica dos inúmeros portos fluviais existente ao
longo do rio Mondego. Contudo, o interior do Mondego já havia perdido a visita dos grandes
navios que regularmente o frequentaram desde a Idade do Ferro até, praticamente, finais da
Idade Média.
Tal como se referiu está-se face a uma área de importância histórico-arqueológica inegável, no
entanto na envolvente próxima ao projeto, não se conhecem inventariadas muitas ocorrências
arqueológicas, sendo de destacar apenas alguns achados de cronologia romana, como nos sítios:
“Paião” ou “Franco” (www.dgpc.pt). Será ainda de referir a ocorrência “Lavos” classificada como
um povoado fortificado da Idade do Ferro, sem qualquer referência bibliográfica (www.dgpc.pt).
As coordenadas para esta ocorrência colocam-na na povoação de Armazéns a SE do projeto, no
entanto pelas características geomorfológicas, parece que se encontrarão erradas. Para além das
ocorrências terrestres, será ainda de referir as subaquáticas, relacionadas em grande parte com
naufrágios.
Do ponto de vista do património etnográfico será de realçar a importância das salinas de sal
artesanal, que ainda hoje marcam a paisagem da foz do Mondego. Durante séculos, a produção
de sal puro era utilizada em grandes quantidades pela frota piscatória local (bacalhau e sardinha).
O sal subia o rio Mondego até aos diversos entrepostos que posteriormente o distribuíam pelos
confins da Beira, para a conservação das carnes e dos queijos. Este sal saía também da barra e,
em brigues e escunas, chegava a pontos tão distantes como o Báltico ou a Nova Inglaterra. A
partir da década de 1970, as alterações drásticas no mercado e nos circuitos de comercialização
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levaram a uma desvalorização progressiva do sal produzido artesanalmente
(www.figueiradigital.com). Foi neste contexto, que em 2007 foi criado o Núcleo Museológico do
Sal, uma extensão do Museu Municipal Santos Rocha, permitindo a continuidade da atividade da
Salina do Corredor da Cobra.
Um outro elemento histórico/etnográfico a ter em conta são os moinhos de maré, destacando-se
o “Moinho das 12 Pedras” ao qual é atribuído uma cronologia Medieval Cristã.
A pesquisa documental e bibliográfica permitiu verificar que o projeto se enquadra numa área
rica em vestígios arqueológicos quer em meio terrestre quer em meio subaquático, não se
encontrando, no entanto, integrados na área de afetação do projeto.
Trabalho de campo - área do projeto
Tendo em consideração que a execução do projeto não implica qualquer alteração do edificado
nem no subsolo, os trabalhos de prospeção arqueológica, consistiram apenas numa visita à
unidade, em especial ao armazém onde se localiza a atual caldeira.
Numa fase inicial, foi realizada, por parte dos responsáveis pela unidade, uma breve explicação do
sistema de transformação existente, bem como dos objetivos do projeto de otimização.

Figura 4.65– Apresentação do projecto, no local de localização da caldeira.

De seguida prosseguiu-se com a observação do interior do edifício, tendo-se verificado que a nova
cadeira não irá interferir com o subsolo, que neste local se encontra impermeabilizado.

Figura 4.66– Vista geral do edifício onde se localiza a caldeira (à direita); zona exterior das chaminés (ao
centro) e interior do edifício da actual caldeira, e onde irá ficar a nova caldeira (à esquerda).

Os trabalhos realizados não levaram à identificação de qualquer situação de risco derivada da
implementação do projeto.
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4.12 População e saúde humana
O espaço de implantação da unidade industrial da Campoaves localiza-se no interior do Parque
Industrial e Empresarial da Figueira da Foz.
A inserção ao nível da divisão administrativa do território é a seguinte:
 Região de Coimbra;
 Concelho da Figueira da Foz;
 Freguesia de Lavos.
Pretende-se conhecer a população nas vertentes sociais e económicas que caracterizam a área,
direta ou indiretamente afetadas pelo projeto de otimização energética da Campoaves. Esta
caracterização é fundamental para a compreensão e explicitação das características e dinâmicas
do ambiente humano suscetíveis de serem afetadas pelo projeto em avaliação.
A análise adotada para este estudo, feita com base nos dados do INE e IEFP, nomeadamente,
recenseamentos gerais da população de 2001 e 2011 e estatísticas de desemprego de 2017, é
realizada sempre que possível à escala da freguesia e do concelho, efetuando-se igualmente
quando pertinente, um enquadramento à escala regional (região de Coimbra).
Na definição da área de estudo consideram-se duas escalas de análise:
 A escala sub-regional (região de Coimbra) – em que a caracterização da situação atual se
centra num conjunto de dimensões, cuja análise desagregada permite, por um lado,
obter elementos relevantes para o enquadramento e contextualização da área mais
restrita de intervenção do projeto e, por outro lado, perspetivar os impactes que a
existência e funcionamento do projeto poderá proporcionar no contexto concelhio. As
dimensões analisadas são as seguintes:
o

Povoamento e sistema urbano;

o

Estrutura demográfica;

o

Emprego;

o

Poder de compra;

o

Acessibilidades e mobilidade.

 Escala local a qual corresponde à área de intervenção direta do projeto e sua envolvente
próxima, na qual se fazem sentir os impactes diretos e alguns dos impactes indiretos
mais relevantes sobre a população e a sua vivência quotidiana, tendo em conta a
ocupação e uso do território.
Ao nível da saúde humana, a caracterização é realizada com base num conjunto de indicadores
constantes do Perfil Local de Saúde que, no âmbito do presente estudo, se considera serem os mais
adequados.
Os Perfis Locais de Saúde foram desenvolvidos no âmbito dos Observatórios Regionais de Saúde dos
Departamentos de Saúde Pública das cinco Administrações Regionais de Saúde de Portugal
Continental.
O município da Figueira da Foz, no qual o projeto se localiza, insere-se no Agrupamento de Centros de
Saúde (ACeS) Baixo Mondego que além da Figueira da Foz engloba os municípios de Mira, Cantanhede,
Mealhada, Mortágua, Penacova, Coimbra, Montemor-o-Velho, Soure e Condeixa-a-Nova.
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4.12.1 Povoamento e sistema urbano
As formas e dinâmicas de povoamento e a estruturação do sistema urbano estão fortemente
alicerçadas no povoamento disperso. O estabelecimento da população foi influenciado pelas
características geomorfológicas e biofísicas da região, com destaque para o relevo e presença de
água como o fator decisivo na fixação da população.
O território do município da Figueira da Foz integra uma vasta área da bacia do rio Mondego, o
qual atravessa longitudinalmente o território municipal, dividindo-o em duas grandes zonas, uma
zona norte e uma zona sul, de dinâmicas demográficas e socioeconómicas bem distintas (CMFF,
2014).
O concelho da Figueira da Foz é constituído por 14 freguesias e de acordo com a Nomenclatura
comum das Unidades Territoriais Estatísticas (NUT), encontra-se inserido na região de Coimbra.
Face às densidades populacionais (Quadro 4.30), constata-se que se está perante unidades
territoriais de características rurais. Em 2011, a maioria da população residente no concelho
(76,5 %), residia em lugares com menos de 2 mil habitantes, excetuando-se a cidade da Figueira
da Foz que concentra 16,3 % população residente e com características claramente urbanas
(Quadro 4.31).
Quadro 4.30- Densidades populacionais (2011).
Unidade territorial

Hab./km

2

Região de Coimbra

106,1

Figueira da Foz

163,9
Lavos

95,2

Fonte: (INE, 2011)

A concentração de população na cidade da Figueira da Foz, não é alheia à concentração da maioria dos
equipamentos e serviços de nível superior, do porto comercial, das unidades industriais e também
devido à proximidade dos principais eixos de acessibilidades com destaque para a A14 e EN 109.
Quadro 4.31- Distribuição percentual da população residente segundo a dimensão dos lugares
(2011).
Unidade territorial

Isolados

Até 1999
habitantes

2000 a 4999
habitantes

5000 a 9999
habitantes

10000 ou mais
habitantes

Região de Coimbra

1,6

60,8

9,1

3,2

25,2

Figueira da Foz

0,3

76,5

6,9

0,0

16,3

Fonte: (INE, 2011)

4.12.2 Estrutura demográfica
A análise de alguns indicadores demográficos permite concretizar melhor alguns dos aspetos
referidos anteriormente. O Quadro 4.32 apresenta a variação do volume de população residente
registada entre 1991 e 2011.
Quadro 4.32- Evolução da população residente (1991 a 2011).
Unidades territoriais
Região de Coimbra
Figueira da Foz
Lavos

1991-2001
(%)

2001-2011
(%)

1991-2011
(%)

460 139

3,4

-2,6

0,7

62 601

62 125

1,7

-0,8

0,9

4 171

3 999

0,9

-4,1

-3,2

1991

2001

2011

456 773

472 334

61 555
4 132

Fonte: (INE, 1991, 2001, 2011);
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Da leitura do quadro ressaltam os seguintes aspetos principais:
 Crescimento populacional na década de 1991/2001;
 Decréscimo populacional na década de 2001-2011;
 Freguesia de Lavos com decréscimo significativo.
As dinâmicas demográficas verificadas ao nível do volume da população no concelho da Figueira
da Foz, não são alheias à proximidade e às boas acessibilidades à sede do distrito (Coimbra).
Relativamente à estrutura etária da população residente em ambas as unidades territoriais
constata-se que mais de metade da população residente se encontra em idade ativa (Quadro
4.33).
Quadro 4.33- Estrutura etária e Índice de Envelhecimento (2011).
Unidades territorial

0-14 anos

15-24 anos

25-64 anos

≥ 65 anos

IE

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Região de Coimbra

12,9

9,9

54,5

22,8

176,7

Figueira da Foz

13,0

9,4

54,8

22,8

175,7

12,4

9,3

52,4

25,9

208,5

Lavos
Fonte: (INE, 2011)

Ambas as unidades territoriais em análise evidenciam uma tendência para o envelhecimento da
população com a faixa etária com mais de 65 anos a representar o peso importante face às
restantes faixas etárias, com destaque para a freguesia de Lavos.
O envelhecimento é bem patente pelo índice de envelhecimento verificando-se que para cada
jovem (0 aos 14 anos) existem 2 idosos na freguesia de Lavos e 1,7 idosos nas restantes unidades
territoriais.
4.12.3 Emprego
4.12.3.1 Estrutura produtiva
Em 2011, a taxa de atividade no concelho da Figueira da Foz (45,0%), era semelhante à média dos
concelhos da região de Coimbra (45,8%). Contudo, na última década censitária, observa-se uma
diminuição da taxa de atividade no concelho da Figueira da Foz (Quadro 4.34).
Quadro 4.34- População economicamente ativa, taxas de atividade e desemprego (2001 e 2011).

Unidade Territorial

Taxa de
atividade

Taxa de
desemprego

Desempregada 2011
Empregada
2011

Total

2001

2011

2001

2011

Região de Coimbra

43,1

45,8

5,9

10,3

188966

21635

Figueira da Foz

45,6

45,0

7,4

12,7

24401

42,2

41,4

6,8

12,1

1457

Lavos

N.º

Procura 1º
emprego
N.º

Procura de
novo emprego
%

N.º

%

4312

19,9

17323

80,1

3552

626

17,6

2926

82,4

200

35

17,5

165

82,5

Fonte: (INE, 2001, 2011);

Relativamente à taxa de desemprego registou-se um aumento, de forma muito significativa, em todas
as unidades territoriais analisadas entre 2001 e 2011, destacando-se o concelho da Figueira da Foz com
maior acréscimo, apresentando valores (12,7%) acima da média dos concelhos da região de Coimbra
(10,3%). Este facto foi essencialmente devido ao efeito da crise económica de 2008 que conduziu o País
a um período de assistência financeira.
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Em 2011, observa-se uma clara tendência para o desemprego associado à população em idade ativa
mais envelhecida, facto constatado, quer pela maior percentagem de população em idade ativa à
procura de novo emprego (acima dos 80% em todas as unidades territoriais analisadas), quer pela
informação relativa à própria estrutura etária, na qual se observou o envelhecimento da população.
Com o fim do período de assistência financeira, o país tem vindo a registar uma evolução positiva dos
indicadores económicos, inclusivamente ao nível do emprego.
Efetivamente, tendo em conta os dados mais recentes (2017) do emprego/desemprego do Instituto do
Emprego e Formação Profissional (IEFP), constata-se que a população desempregada registou um
decréscimo face a 2011.
Segundo os dados do centro de emprego (CE) da Figueira da Foz, que abrange 4 municípios (Figueira da
Foz, Mira, Montemor-o-Velho e Soure), em 2017, em média, o total de desempregados registados no
CE foi de 4563 desempregados dos quais 89,2% (4071 desempregados) estavam à procura de novo
emprego e 10,8% (493 desempregados) procuravam o primeiro emprego.
Em 2011, o número de desempregados no CE da Figueira da Foz era de 6167, pelo que, comparando os
dados de 2017 com os de 2011 (para os mesmos quatro municípios abrangidos pelo CE da Figueira da
Foz) verificou-se uma redução de 35% do número de desempregados (menos 1604 desempregados).
Assim, apesar de não ser possível estabelecer uma comparação para o concelho da Figueira da Foz, é
plausível afirmar que o município registou uma diminuição do número de desempregados. A
diminuição do número de desempregados não se registou apenas no município de Figueira da Foz,
tendo sido transversal à região de Coimbra.
Todavia, face aos dados dos recenseamentos gerais da população, o desemprego no futuro
poderá agravar-se, dado que a relação entre a população que está a entrar em atividade e a
população que se está a reformar baixou significativamente, o que poderá levar ao encerramento
de algumas atividades por falta de substituição de população em idade ativa (Quadro 4.35).
Quadro 4.35- Índice de renovação da população ativa.
Unidade Territorial

Índice de renovação da população
ativa
2001
2011

Região de Coimbra

126,5

83,0

Figueira da Foz

122,6

75,5

117,7

66,3

Lavos

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 e 2011.
Índice de renovação da população em idade ativa (N.º) – relação entre a
população que potencialmente está a entrar (20 a 29 anos) e a que está a sair
do mercado de trabalho (55 a 64 anos).

Relativamente à população residente ativa empregada por sector de atividade, em 2011 observase que se trata de uma região com um peso muito significativo do setor terciário, associado à
prestação de serviços e administração pública e às atividades de comércio, situação já observada
em 2001. Em 2001, este setor empregava mais de dois terços da população ativa de todas as
unidades territoriais. O concelho da Figueira da Foz regista valores de terciarização inferiores
(64,9%) à média dos concelhos da Região de Coimbra (72,3%) (Figura 4.67).
A forte terciarização da população ativa no concelho da Figueira da Foz, revela uma proporção
superior das atividades económicas sobre as atividades sociais.
Relativamente aos restantes setores de atividade, destaca-se o setor secundário como o segundo
setor mais empregador, em todas as unidades territoriais, sendo mais significativo na freguesia de
Lavos.
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Já ao nível do setor primário, a empregabilidade é pouco relevante, em 2011, face aos restantes
setores. No entanto, de destacar a freguesia de Lavos com maior representatividade ao nível do
setor primário.

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

Figura 4.67 - População residente ativa empregada em 2001 e 2011, segundo os sectores de atividade.

Em termos evolutivos, observa-se que apenas no setor terciário aumentou a empregabilidade,
tendo a região de Coimbra registado a maior subida (6,6%) (Figura 4.68).

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

Figura 4.68 - Variação da população ativa entre 2001 e 2011, por sector de atividade.

Nos restantes setores, primário e secundário, registaram-se decréscimos significativos. Ao nível
do setor primário, o decréscimo mais significativo registou-se em toda a região de Coimbra
(52,5%) seguida do concelho (37,1%).
Relativamente ao setor secundário, registaram-se decréscimos significativos sendo de assinalar o
decréscimo na região de Coimbra (26,7%) seguido do decréscimo do concelho da Figueira da Foz,
(20,9%).
Analisando a distribuição da população empregada pelos ramos de atividade que integram os três
sectores de atividade (Figura 4.69), observa-se que, em 2011, a indústria transformadora (C), o
comércio por grosso e a retalho (G), as atividades e saúde humana e apoio social (Q) e a Educação
(P) foram os ramos de atividade de maior empregabilidade no concelho de Figueira da Foz,
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empregando um total de 54% da população ativa. Este cenário é o espelho da empregabilidade na
Região de Coimbra.
De destacar, a importância da indústria transformadora, como o ramo de maior empregabilidade
no Concelho da Figueira da Foz e na freguesia de Lavos.
O comportamento da população empregada no concelho da Figueira da Foz, apresenta algumas
diferenças relativamente à média dos concelhos que integram a região de Coimbra, desde logo
pela importância que a indústria transformadora (C) detém no concelho, superior ao observado
para a sub-região.

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2011.

Figura 4.69 - População ativa empregada, segundo a classificação das atividades económicas (CAERev.3)(2011).
Classificação segundo o CAE-Ver.3:
A - Agricultura, Produção animal, caça, floresta e pesca
B – Indústrias extrativas
C – Indústrias Transformadoras
D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
E – Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição
F – Construção
G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos
H – Transportes e armazenagem
I – Alojamento, restauração e similares
J – Atividades de informação e comunicação
K - Atividades financeiras e seguros
L – Atividades imobiliárias
M – Atividades de consultadoria, cientificas, técnicas e similares
N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio
O - Administração pública, defesa e segurança social
P – Educação
Q – Atividades de saúde e apoio social
R – Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas
S – Outras atividades de serviços
T – Atividades familiares empregadoras de pessoal doméstico e atividades de produção das famílias para uso próprio
U - Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

O ramo de atividade onde a Campoaves se insere (10 – Indústria Alimentar) é importante,
empregando cerca de 12 % da população ativa do concelho da Figueira da Foz. De acordo com os
dados do INE, em 2011, a indústria alimentar (Ramo 10) empregava 595 pessoas no concelho da
Figueira da Foz. Tendo em conta que a Campoaves emprega 36 pessoas, constata-se que esta
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unidade contribui para o emprego de 6% das pessoas a laborar neste ramo de atividade no
concelho da Figueira da Foz.
4.12.4 Poder de compra
Para análise do poder de compra, toma-se como referência o Indicador de Poder de Compra per
capita (IPC), construído pelo Instituto Nacional de Estatística. Este indicador é construído com
base na análise de 20 variáveis, incluindo contribuições fiscais, rendimento coletável, valores de
movimentos financeiros, indicadores de conforto, nível de instrução, equipamentos, número e
dimensão das empresas, densidade populacional, entre outros.
O Indicador compara as regiões e os concelhos com um padrão de referência (Portugal = 100),
sendo que em 2015, os concelhos com maior IPC eram Lisboa (214,5), Porto (161,4) e Oeiras
(157,1). O concelho do continente com menor poder de compra era Tabuaço (55,9).
Tendo em conta a sua composição, pode considerar-se, de forma mais ampla, o IPC como um
indicador geral do “desenvolvimento” socioeconómico e, em certa medida, sociocultural, dos
concelhos e um indicador da posição relativa de cada um na escala de desenvolvimento.
O concelho da Figueira da Foz apresentava, em 2015, um valor de IPC (95,2) abaixo do padrão de
referência (100,0) ocupando a quadragésima nona posição (Figura 4.70). De 1993 a 2000 o IPC do
concelho registou uma tendência de decréscimo. A partir de 2000 registou um acréscimo, tendo-se
mantido semelhante entre 2002 e 2015.

Fonte: PORDATA (2018)

Figura 4.70 - Poder de Compra per capita (1993 a 2015).

4.12.5Acessibilidades e mobilidade
Acessibilidades
O concelho da Figueira da Foz, é servido por acessos rodoviários, ferroviários e marítimos. Em
termos de rede rodoviária, o concelho da Figueira da Foz apoia-se na rede que foi planeada para
servir o litoral do país, distando cerca de 180 km de Lisboa, 120 km do Porto e 40 km de Coimbra.
Trata-se de uma rede linear que ao longo do seu percurso permite o acesso a eixos estruturantes
a partir dos quais se estabelece a ligação a todas as regiões do País e à rede internacional.
Tem uma localização geográfica privilegiada, pelo facto de estar inserido numa região com uma
rede de acessibilidades diversificada, das quais se destacam (Figura 4.71):
 IC1/A17 – Auto-estrada 17 pertencente à rede fundamental de estradas: estabelece a
ligação Aveiro – Leiria, tendo continuação para sul pela A8 e para norte pela A25 e A29;
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 IP3/A14 – Auto-estrada 14 pertencente à rede fundamental de estradas: estabelece a
ligação Figueira da Foz a Coimbra;
 EN 109 – Estrada Nacional 109 pertencente à rede complementar de estradas:
estabelece a ligação Lisboa - Porto.

Figura 4.71 - Rede de acessibilidades.

Os eixos rodoviários, pertencentes à rede fundamental de estradas (Auto-Estradas), são vias de
comunicação com maior interesse nacional, uma vez que servem de apoio a toda a rede
rodoviária nacional assegurando a ligação entre os centros urbanos com influência supra-distrital
e destes com os principais portos, aeroportos e fronteiras.
Na região em análise, a A17 apresenta um perfil transversal de 2x3 vias com separador central e
um bom estado de conservação do pavimento betuminoso. A A14 apresenta um perfil transversal
de 2x2 vias com separador central e um bom estado de conservação do pavimento betuminoso.
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Ambas autoestradas, possuem elevada capacidade tendo sido dimensionadas para um nível de
serviço B (conforme o Decreto-lei nº 222/98 de 17 de julho), isto é, asseguram correntes de
tráfego estáveis e permitem uma razoável circulação aos condutores.
Localmente, a área de implantação do projeto é servida pela EN 109. Esta via integra a rede
complementar de estradas, cuja função está em assegurar a ligação entre a rede fundamental de
estradas e os centros urbanos de influência concelhia ou supra concelhia. Apresenta um perfil
transversal de 2x1 via e um bom estado de conservação do pavimento betuminoso.
De acordo com o Decreto-lei n.º 222/98 de 17 de julho, os eixos que constituem a rede
complementar de estradas devem assegurar um nível de serviço C, ou seja, condições de
circulação relativamente estáveis, embora com restrições quanto à velocidade e a ultrapassagens.
A área de implantação da Campoaves encontra-se bem localizada face aos eixos rodoviários acima
referidos. O principal acesso é a EN 109 a qual permite uma ligação rápida à A14 e desta à A17 e à
A1. De referir que a A17 permite a ligação à A29 a Norte e à A8 a Sul. Face aos eixos rodoviários e
às suas ligações, é fácil chegar a qualquer ponto do país ou da Europa.
A rede viária nas imediações da área de implantação da Campoaves apresenta boas
características técnicas, um bom estado de conservação, e o seu dimensionamento confere-lhes
uma grande reserva de capacidade, conferindo um largo período de operacionalidade.
Além da rede de estradas, a região é servida pela rede ferroviária nomeadamente pela linha do
oeste, sendo apenas eletrificada até à estação de Louriçal. Esta linha permite o acesso a toda a
faixa do litoral entre Alfarelos e a Linha de Sintra, destacando-se Leiria, Caldas da Rainha e Torres
Vedras. Esta linha tem ligação com a linha do Norte em Alfarelos e com o Porto da Figueira da Foz.
Relativamente às acessibilidades marítimas, o concelho da Figueira da Foz é servido por um Porto
Marítimo, o que confere uma importância estratégica acrescida para toda a região Centro de
Portugal. Pelas características que apresenta, é um porto vocacionado fundamentalmente para
dar resposta ao desenvolvimento do Transporte Marítimo de Curta Distância, numa perspetiva de
complementaridade com outros modos de transporte.
Em suma, a área de implantação da Campoaves apresenta uma localização privilegiada face à
rede de acessibilidades, que proporcionam uma grande proximidade às principais interfaces de
mercadorias e passageiros da região.
Mobilidade
A caracterização da mobilidade é efetuada com base no estudo das deslocações pendulares da
população residente no concelho da Figueira da Foz. A análise das deslocações pendulares,
nomeadamente através da informação relativa ao tempo gasto e aos meios de transporte
utilizados nos percursos casa-escola e casa-trabalho, assume um papel importante na avaliação
das condições de vida da população.
De acordo com os censos de 2011, a percentagem da população residente na Figueira da Foz que
trabalha ou estuda noutro município é de 20,4%. Ao nível da freguesia de Lavos, constata-se que a
proporção da população que trabalha ou estuda noutro município é inferior à média de todas as
freguesias do município da Figueira da Foz, com 19,8% da população residente a deslocar-se para
outro município para trabalhar ou estudar.
Face às deslocações pendulares da população para outros municípios, os fluxos no interior do
município da Figueira da Foz são da ordem dos 80%.
A duração média das deslocações pendulares da população residente (empregada ou estudante)
do concelho da Figueira da Foz, não ultrapassa os 19 minutos. Ao nível da freguesia a duração das
deslocações é ainda menor fixando-se, em 2011, em 18 minutos.
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As deslocações pendulares, no concelho da Figueira da Foz, são maioritariamente efetuadas
através do uso do automóvel ligeiro como condutor ou como passageiro (69,7%), sendo que
49,9% das deslocações em automóvel ligeiro são efetuadas como condutor (Figura 4.72).

Figura 4.72 - Principal meio de transporte utilizado nos movimentos pendulares

Quanto à freguesia de Lavos, a utilização do transporte ligeiro nas deslocações pendulares é
ligeiramente superior (73,1%), sendo que 53,5% das deslocações em automóvel ligeiro são
efetuadas como condutor.
De destacar as deslocações realizadas a pé, como a segunda forma de transporte mais utilizada
quer no município (13,3%) quer na freguesia (9,3%).
O uso de transportes coletivos públicos (autocarro e comboio) ou da empresa ou da escola, é
insignificante, sendo utilizado por 5,2% das deslocações pendulares do município e 3,3% das
deslocações da freguesia. O transporte coletivo mais utilizado é o autocarro, quer no município
quer na freguesia representando 3,8% e 2,6%, respetivamente. Perante este facto considera-se
que o uso de transporte público é insignificante.
No município da Figueira da Foz o serviço público de transporte rodoviário de passageiros é
realizado por quatro operados de transporte público rodoviário (Rodoviária do Lis, Transdev, AVIC
e Moisés Transportes), os quais asseguram essencialmente as ligações a outros municípios.
No interior do município é de destacar o lançamento do projeto FigBus que inclui três percursos
diferentes durante a semana – um deles à quarta-feira e os restantes à segunda e quinta-feira e
terça e sexta-feira – com paragens sinalizadas e fazendo a ligação entre diversos lugares das
freguesias de Lavos, Paião, Alqueidão e Marinha das Ondas, dois centros de saúde do sul do
concelho e o hospital distrital da Figueira da Foz, na freguesia de São Pedro, também na margem
esquerda do rio Mondego.
4.12.6 Comunidade local
A área de intervenção direta da Campoaves e sua envolvente próxima, caracteriza-se por uma
significativa ocupação industrial que constitui o Parque Industrial e Empresarial da Figueira da Foz
também denominado por Zona industrial da Gala.
A envolvente próxima ao parque industrial é caracterizada por uma ocupação florestal,
destacando-se algumas áreas urbanas, a norte, nomeadamente Cova Gala a cerca de 2,5 km da
área de implantação da Campoaves e a nascente os aglomerados Costeiras, Armazéns e Casal da
Fonte a cerca de 800 m.
Estes aglomerados populacionais apresentam características distintas ao nível da ocupação
territorial, em que a Cova Gala se caracteriza por uma ocupação concentrada a sul do hospital
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distrital da Figueira da Foz e os aglomerados Costeiras, Armazéns e Casal da Fonte por uma
ocupação dispersa ao longo da rede de acessibilidades que lhes dá acesso, nomeadamente
Avenida 12 de julho/estrada dos Armazéns (Figura 4.73).

Parque de
campismo

Figura 4.73 - População residente nas subsecções estatísticas localizadas em torno da Campoaves, em 2011.

Nos restantes quadrantes a ocupação do solo é fundamentalmente florestal existindo também
pequenas propriedades agrícolas.
De acordo com os dados disponíveis do INE (2011), nas unidades territoriais de menor dimensão
(subsecção estatística), residiam nestes aglomerados 2971 habitantes, 2725 habitantes em Cova
Gala, 44 habitantes em Costeiras, 61 habitantes em Armazéns e 141 habitantes em Casal da
Fonte.
Restringindo a análise às subsecções que confinam com o parque industrial da Figueira da Foz, em
2011, residiam 90 habitantes, distribuídos por 43 edifícios e 54 alojamentos (Figura 4.73).
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A noroeste do local de implantação da Campoaves localiza-se o parque de Campismo e
Caravanismo
Orbitur
Gala
cuja
capacidade
é
de
1100
utentes
(Fonte:.
https://sigtur.turismodeportugal.pt/).
A via rodoviária que permite a acessibilidade à Campoaves é a EN 109. A partir deste eixo são
necessários percorrer cerca de 4 km para aceder à A14, a norte. O troço da EN 109 que permite o
acesso à A14, passa a nascente do aglomerado Cova Gala onde a circulação é pouco
condicionada, dado que não atravessa o aglomerado populacional.
4.12.7 Saúde humana
O ACeS Baixo Mondego abrange uma população residente de 347 838 habitantes. Entre os censos
de 2001 e 2011 a população do ACeS diminuiu 2,4%. O índice de envelhecimento tem aumentado
e é superior ao da Região e ao do Continente. A esperança de vida à nascença tem vindo a
aumentar em ambos os sexos e é próxima do valor da Região e do Continente, sendo de 81,8 anos
(triénio 2013-2015). Já a taxa de natalidade, tem mostrado uma tendência decrescente (ACes
Baixo Mondego, 2016).
Os indicadores de saúde considerados no presente estudo são os seguintes:
 Proporção de nascimentos pré-termo - (Nº de nados vivos de gestações com menos de 37
semanas / Nº total de nados vivos, numa determinada área geográfica e num determinado
período de tempo) x 100;
 Taxa de mortalidade infantil - (Nº total de óbitos de crianças com menos de um ano de idade /
Nº de nados vivos) x 1000;
 Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de morte (todas as idades) - (Nº de
óbitos por grandes causas / Nº total de óbitos, numa determinada área geográfica e num
determinado período de tempo) x 100;
 Taxa de mortalidade padronizada pela idade (< 75 anos) - Valor que permite a comparação de
mortalidade por grupos de causas de morte entre diferentes regiões, retirando o efeito que a
variável idade tem sobre a mortalidade, num determinado período de tempo;
 Morbilidade nos Cuidados de Saúde Primários - Nº de utentes com diagnóstico ativo na lista de
problemas, de acordo com a classificação ICPC-2 /Nº total de utentes com inscrição cativa no
ACeS(Região) na data de referência do indicador) x 100;
A proporção de nascimentos pré-termo diminuiu entre os triénios 2007/2009 e 2013/2015
baixando de 8,9 para 8,4, registando valores superiores à Região e ao Continente. A mortalidade
infantil, embora com oscilações, tem registado uma tendência geral de diminuição quase sempre
com valores inferiores ao continente (Figura 4.74).

Figura 4.74–Evolução da taxa de mortalidade neonatal precoce(/1000 nados vivos), 1996-2015 (média
anual por triénios) (Fonte: ACeS Baixo Mondego, 2016).
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Na mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de morte, para todas as idades e
ambos os sexos, destacam-se, pelo seu maior peso relativo, as doenças do aparelho circulatório,
seguidas dos tumores malignos e das doenças do aparelho respiratório (Figura 4.75).

Figura 4.75–Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de morte no triénio 2012-2014 para
todas as idades e ambos os sexos (Fonte: ACeS Baixo Mondego, 2016).

A taxa de mortalidade padronizada pela idade21 (< 75 anos), ambos os sexos, apresenta, para a maioria
das causas de morte, valores sem significância estatística comparativamente com os da região. As
exceções são os tumores malignos do estomago, a diabetes mellitus, as doenças cerebrovasculares e as
doenças do aparelho digestivo que nos triénios disponibilizados no perfil Local de Saúde (triénios 20102012, 2011-2013 e 2012-2014) em geral estão abaixo dos valores da região com significância estatística.
Na morbilidade nos Cuidados de Saúde Primários, medida pela proporção de inscritos com
diagnóstico ativo de ICPC-2 (Classificação Internacional de Cuidados de Saúde Primários),
destacam-se os problemas: alterações do metabolismo dos lípidos e a hipertensão (acima dos
20% em ambos os sexos) e as perturbações depressivas (maior proporção nas mulheres: 17,4%
contra 5,0%) (Figura 4.76).

Figura 4.76–Proporção de inscritos (%) por diagnóstico ativo no ACES Baixo Mondego, por sexo (dezembro
2015) (Fonte: ACeS Baixo Mondego, 2015).
21

A probabilidade de morrer aumenta com a idade, pelo que se usa a taxa de mortalidade padronizada pela idade (TMP) para retirar (ou atenuar)
esse efeito e obter um valor único que permita a comparação de diferentes populações com estruturas etárias distintas.
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4.13 Evolução da situação de referência sem projeto
A evolução da situação de referência de uma determinada área encontra-se muito dependente
dos instrumentos de gestão territorial em vigor a que se associam fatores exógenos difíceis de
controlar e prever, entre os quais se destacam as alterações nas dinâmicas macroeconómicas e a
capacidade que os próprios municípios têm de influenciar a captação de investimentos.
No caso em análise, o instrumento de gestão territorial que de forma mais significativa influencia
o desenvolvimento futuro do território é o PDM da Figueira da Foz. Salienta-se que grande parte
da área envolvente ao local de implantação do projeto está vocacionada para a atividade
industrial - Parque Industrial e Empresarial da Figueira da Foz.
Nesse sentido, nesta vasta área do território municipal, classificada como espaço de atividades
económicas, não são expectáveis no futuro alterações relevantes ao nível do uso e ocupação do
solo atualmente existente e preconizado nos instrumentos de gestão do território em vigor. A
área industrial terá uma tendência de consolidação através da ocupação por novos edifícios e
impermeabilização das áreas ainda não construídas de acordo com os índices previstos pelo
regulamento do PDM.
A zona a sul do projeto insere-se na Mata Nacional das Dunas da Costa de Lavos cujo plano de
gestão (ICNF, 2014) contempla para área em estudo e para os próximos anos o controlo de
algumas espécies invasoras como sejam as acácias, o corte cultural, o corte mecânico e manual de
matos nomeadamente na área das faixas de gestão de combustível adjacentes ao parque
industrial e num dos talhões a sul do parque industrial e a sementeira de pinheiro bravo.
Contudo, segundo o PDM da Figueira da Foz está prevista para esta área a sul a expansão do
parque industrial (unidade operativa de planeamento e gestão n.º 10), tendo inclusivamente sido
aberto o procedimento e elaboração do respetivo Plano de Pormenor (Aviso n.º 4140/2018 do
Diário da República n.º 61/2018, Série II de 2018-03-27).
Segundo o referido Aviso os termos de referência a observar na elaboração do Plano de Pormenor
são:
 Estabelecer as regras e orientações a que obedece a ocupação, uso e transformação do
solo;
 Promover uma ocupação estruturada que garanta a instalação e/ou relocalização de
novas atividades económicas, suas funções complementares e respetivas infraestruturas
adequadas às necessidades previstas;
 Estabelecer uma rede viária estruturada, o número de acessos necessários, um sistema
de circulação e a criação de estacionamento adequados às atividades a instalar;
 Assegurar a proteção e integração paisagística da unidade;
 Programar a sua implementação de forma gradual e faseada;
 A solução urbanística projetada no Plano de Pormenor deve assegurar o seu
enquadramento com a envolvente.
Prevê-se um prazo de 12 meses para a elaboração da proposta de Plano de Pormenor cuja área se
identifica na Figura 4.77.

Estudo de Impacte Ambiental do projeto de otimização do sistema de recuperação energética da Campoaves
Pág. 153 de 215

Figura 4.77– Área de expansão do Parque industrial e empresarial da Figueira da Foz (Fonte: CM da Figueira
da Foz)

A expansão do Parque Industrial para sul implicará a desafetação do regime florestal de parte da
área da Mata Nacional.
No Quadro 4.36 apresenta-se o que se perspetiva ser a possível evolução da situação de
referência caso o projeto de otimização do sistema de recuperação energética não seja
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implementado. Trata-se naturalmente de um cenário prospetivo de evolução cujas considerações
apresentadas são de natureza qualitativa apontando para tendências possíveis.
Salienta-se que caso o projeto não seja implementado as características físicas territoriais
atualmente existentes no local do projeto, o qual corresponde ao edifício de implantação da
unidade (Lotes 81, 103,104 e 105), manter-se-ão inalteradas ao que se considera ser a situação de
referência anteriormente descrita, na medida em que o edifício para colocação da caldeira já
existe e continuará a existir no local.
Já no que respeita à área envolvente salienta-se que as considerações apresentadas aplicam-se
quer à situação com projeto quer à situação sem projeto, na medida em que a evolução das
características territoriais da área envolvente não dependem especialmente da implementação
do projeto. Nesse sentido, a situação evolutiva descrita será também incorporada e tida em
consideração na ótica da avaliação dos efeitos cumulativos a desenvolver mais adiante.
Quadro 4.36- Evolução da situação de referência sem projeto.
Fator

Clima e
Alterações
Climáticas

Área
Local do projeto
(Lote)
Área envolvente

Geologia
e
geomorfologia

Recursos
Hídricos
Subterrâneos

Recursos
Hídricos
superficiais

Evolução previsível da situação de referência
Alterações climáticas em consonância com as projeções para esta área geográfica.
Sendo de natureza global não encontram fronteira entre a área de implantação do
projeto e a área envolvente: subida da temperatura média anual; aumento do
número de dias muito quentes com maior frequência de ondas de calor; diminuição
da precipitação média anual; secas mais frequentes e intensas; aumento dos
fenómenos extremos em particular de precipitação intensa ou muito intensa.

Local do projeto
(Lote)

Sem alteração

Área envolvente

Alterações geomorfológicas na sequência de intervenções relativas à
implementação de novas indústrias no parque industrial. Estas alterações serão
significativas na área de expansão do parque (prevista em sede de PDM) na qual
ocorrerão intensas movimentações de terras.

Local do projeto
(Lote)

Sem alteração

Área envolvente

Presumível aumento a prazo do número de captações (furos) para abastecimento
de água de novas unidades industriais quer na área do parque industrial existente
quer na área de expansão a sul. Nesse cenário caso venham a ser licenciadas novas
captações ocorrerá um aumento da pressão sobre o aquífero.
Embora a massa de água subterrânea da área de estudo (Leirosa-Monte Real) se
apresente com um bom estado quantitativo é importante salientar que o volume
médio anual captado nesta massa de águas subterrâneas 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.
O incremento da área impermeabilizada, sobretudo na área de expansão a sul
conduzirá, provavelmente, a uma diminuição da recarga do aquífero. Contudo esta
situação dependerá da forma como é realizado o encaminhamento das águas
pluviais/águas de escorrência dos pavimentos nomeadamente se é dada
preferência ao encaminhamento para rede pluvial com descarga em linha de água
ou se a descarga é realizada na envolvente em solo arenoso.
Dependendo das medidas de gestão de efluentes e das escorrências superficiais
resultantes das áreas impermeabilizadas, localmente poderá ocorrer uma
degradação da qualidade da água subterrânea ao nível do sistema aquífero mais
superficial, o qual é bastante vulnerável à contaminação.

Local do projeto
(lote)

Sem alteração

Área envolvente

Eventual incremento das escorrências superficiais por via das águas pluviais que
resultam do aumento da área impermeabilizada no espaço industrial à medida que
vão sendo construídas novas indústrias/infraestruturas, sobretudo na área prevista
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Fator

Área

Evolução previsível da situação de referência
para expansão do parque. Contudo esta situação dependerá de qual é o destino
futuro das águas de escorrência provenientes das novas áreas impermeabilizadas:
rede hidrográfica (estuário do Mondego, através de coletor de pluviais) ou bacias
sumidouras.
Não são expectáveis alterações relevantes ao nível da qualidade face às exigências
legais no tratamento dos efluentes oriundos dessas unidades na medida em que
esses serão encaminhados para o sistema de tratamento, antes de serem rejeitados
no meio recetor.

Solos e uso do
solo

Ambiente
sonoro

Qualidade
ar

Local do projeto
(Lote)

Sem alteração (mantem-se o edificado e uso existente)

Área envolvente

Preconizam-se a alterações significativas ao nível dos solos nomeadamente pela sua
destruição e impermeabilização devido à implantação de novas indústrias. Esta
alteração será mais significativa na área de expansão do parque atualmente de uso
florestal afeto ao regime florestal.

Local do projeto
(Lote)

Sem alteração (mantem-se a atividade já existente) sem alterações nos níveis
sonoros atuais

Área envolvente

Área de uso industrial com tendência de vir a ser ocupada por atividades mais ou
menos ruidosas, nomeadamente na zona de expansão para sul. Contudo, face à
distância a recetores sensíveis não são expectáveis incumprimentos legislativos
derivados das atividades industriais a implantar no parque industrial.

Local do projeto
(Lote)

Sem alteração

Área envolvente

Existindo instalação de novas unidades industriais será expectável um incremento
global das emissões de poluentes atmosféricos associados quer aos processos
industriais que aí se vierem a instalar, quer ao tráfego rodoviário por via do
potencial aumento do tráfego associado (pesado e ligeiro) que circulará nas vias de
acesso aos espaços industriais.

Local do projeto
(Lote)

Sem alteração: não existem aí quaisquer valores naturais relevantes.

do

Na área do atual parque industrial não se preveem alterações relevantes na medida
em que a flora e vegetação além de comum é praticamente inexistente e as
comunidades animais encontram-se bem adaptadas a esse tipo de uso pelo que a
ocupação/impermeabilização dos espaços ainda vazios não afetará os valores em
presença.
Contudo, a expansão para sul do atual parque industrial provocará a destruição de
uma vasta área de biótopo florestal. Tendo em conta a elevada extensão da área de
expansão, ocorrerá assim uma deterioração do ecossistema florestal da mata
nacional de Lavos e dos valores naturais que esta encerra.
Biodiversidade
Área envolvente

Acresce ainda a problemática atualmente existente na área de estudo e que se
relaciona com a presença de várias espécies exóticas invasoras com destaque para
várias espécies de acácia e para a erva-das-pampas. Perspetiva-se para toda a área
a continuada proliferação destas espécies com o risco acrescido, em situações de
mobilização de terras, dos poucos exemplares ainda existentes de erva-das-pampas
virem a intensificar a área ocupada. O plano de gestão da mata nacional tem
preconizadas ações de controlo destas espécies, contudo, se as ações não forem
devidamente implementadas com regularidade a tendência será a diminuição da
regeneração de pinheiro-bravo, a diminuição das áreas de matos dunares e o
incremento de bosquetes densos de acácia com a consequente diminuição da
biodiversidade local.
Por outro lado as movimentações de terras que vierem a ser realizadas no âmbito
da expansão do parque industrial serão um potencial motor para a criação de focos
de invasão de Acacia sp. e sobretudo de Cortaderia selloana.

Paisagem
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(lote)

Sem alteração (mantem-se o edificado existente)
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Fator

Área

Evolução previsível da situação de referência
Na área do atual parque industrial não se preveem alterações relevantes ao nível da
paisagem. As novas ocupações nesse espaço tenderão para a consolidação do
parque como um todo pelo que sendo cumpridos os índices de construção não se
verificarão alterações relevantes nomeadamente ao nível da qualidade visual da
paisagem nem da capacidade de absorção visual desta unidade de paisagem.

Área envolvente

A expansão do parque industrial para sul implicará a destruição de área florestal e a
sua substituição por edifícios industriais ocorrendo um incremento significativo de
área artificializada, alterando assim os limites das unidades espácio visuais da
paisagem da área de estudo. Nesta área ocorrerá um incremento da unidade ‘área
urbana e/ou industrial’ e uma diminuição da unidade ‘pinhal em dunas’
Ao estar envolvida por uma ampla área florestal, provavelmente, esta
artificialização não será visível a partir dos lugares habitados localizados na área
mais próxima, nomeadamente Armazéns, Casal da Fonte, Boavista e Lavos.

Local do projeto
(Lote)

Sem alteração previsível, na medida em que a área envolvente constitui um amplo
espaço industrial para norte muito alterado do ponto de vista geomorfológico e de
solos (aterros) pelo que não é expectável que num cenário de maior ocupação
industrial dos espaços remanescentes venha a ser afetados valores patrimoniais.

Arqueologia
Área envolvente

Local do projeto
(Lote)

População
e
saúde humana

Sem alteração. No local não foram descritos valores patrimoniais.

Para sul, na área de expansão, a bibliografia consultada não identifica quaisquer
valores patrimoniais classificados. Contudo, eventuais afetações patrimoniais só
poderão ser identificadas e descritas na sequência de prospeção arqueológica
dedicada nessa área, pelo que neste caso concreto não é possível qualificar
eventuais interferências futuras sem projeto.
Sem alteração..
Potencial redução da taxa de desemprego derivado da implantação de novas
empresas quer no parque existente que no futuro mais alargado na área de
expansão.

Área envolvente

Aumento do tráfego nas vias de acesso da área envolvente
Afetação da qualidade de vida da população residente em torno dos acessos e na
adjacência da área industrial devido à crescente ocupação da área por novas
empresas com eventuais incrementos de emissões para a atmosfera
Cumprimento do preconizado pelo PDM e pelo futuro Plano de Pormenor da
Expansão do Parque industrial e empresarial da Figueira da Foz

Território

Área envolvente

Desafetação de uma parte significativa da Mata Nacional das Dunas de Lavos e da
Reserva Ecológica Nacional caso seja aprovada a expansão do parque industrial,
com o consequente incremento da área impermeabilizada.

Assim, no global, tendo em consideração as características atuais da área de estudo e as
estratégias preconizadas nos instrumentos de gestão do território, nomeadamente no PDM da
Figueira da Foz que estipula o regime de uso e ocupação do solo, independentemente da
implementação do projeto, ocorrerá uma tendência de consolidação dos espaços destinados à
implantação das atividades económicas no interior do atual parque industrial e a sua expansão
para sul dando cumprimento ao PDM e ao próprio Plano de Pormenor em desenvolvimento.
Ocorrerá no entanto um artificialização significativa do território.
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5. Análise de Impactes
5.1

Metodologia Geral
5.1.1 Ações suscetíveis de causar impacte
De seguida identificam-se as principais ações suscetíveis de causarem impacte no âmbito da
implementação do projeto em avaliação. Estas ações serão adiante objeto de análise em cada
uma das componentes ambientais consideradas neste estudo.
A implementação do projeto de otimização do sistema de recuperação energética da Campoaves
não implica qualquer desmatação ou mobilização de terras na medida em que o projeto será
implementado no interior do edifício já existente.
A fase de construção objeto da presente avaliação consistirá assim na construção de um fosso de
receção de estrume e na colocação dos diversos equipamentos entre os quais se destacam a nova
caldeia. Estas intervenções serão realizadas no interior do edificado já existente.
Na fase de funcionamento ocorrerá a produção de vapor através da queima de estrume avícola
que chega à unidade através de camião, tal como já acontece atualmente. A avaliação de
impactes do funcionamento do projeto de otimização energética tem como ponto de partida a
situação efetivamente existente na Campoaves ao nível da capacidade instalada da UTS (linhas de
tratamento com capacidade de tratamento de 792 ton/dia de subprodutos).
Porém, e tal como descrito no capítulo 3.5, em 2017 ocorreram alterações que permitiram o
incremento da capacidade instalada das linhas de tratamento das 528 ton/dia para as 792
ton/dia. Estas alterações foram efetuadas no interior das instalações existentes não ocorrendo
assim qualquer alteração ao nível da artificialização dos solos. Consequentemente, essas
alterações não tiveram reflexo na maior parte das componentes abordadas no presente estudo
(geologia, biodiversidade, ordenamento do território, património, paisagem). O incremento da
capacidade instalada das linhas de tratamento (embora sem implicações no projeto de otimização
energética em avaliação), reflete-se num incremento dos consumos, nomeadamente de água, e
das emissões de cargas ambientais em geral.
Assim, ao nível das componentes que trabalham as cargas ambientais e o consumo de recursos
nomeadamente o consumo de água, é apresentada uma avaliação dos impactes expectáveis entre
o aumento da capacidade instalada licenciada (528 ton/dia) e a capacidade instalada efetiva atual
(792 ton).
Relativamente à fase de desativação deste projeto, não é expectável que esta venha a ocorrer a
médio prazo na medida em que se trata de um projeto do qual depende a própria unidade de
tratamento de subprodutos cujas linhas de tratamento necessitam do vapor de água produzido
nas caldeiras. Contudo, a ocorrer considera-se que o cenário de desativação consistirá
exclusivamente na retirada de todos os equipamentos associados ao processo de recuperação
energética (caldeiras a estrume avícola).
No Quadro 5.1 apresentam-se as atividades associadas ao projeto de otimização energética que
são suscetíveis de causar impacte.
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Quadro 5.1- Atividades do projeto suscetíveis de causar impacte.
Atividade
Descrição
Escavação de um fosso no interior do edifício de armazenamento de estrume. Da
Escavação
escavação do fosso resultarão 325 m3 de solos e que serão depositados nas
(Fase de construção)
traseiras da UTS em lotes da Campoaves não ocupados.
Instalação dos
Colocação dos equipamentos no interior do edifício (edifício da Caldeira). Os
equipamentos
equipamentos serão transportados para o local em veículos pesados.
(Fase de construção)
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 veículo pesado.
Transporte de estrume
(Fase de funcionamento)
Na máxima capacidade instalada prevê-se a circulação de 1825 veículos
pesados/ano (mais 265 que na capacidade instalada atual).
O estrume será descarregado e armazenado no interior do edifício existente.

Funcionamento da
instalação (processo
produtivo e
manutenções)
(Fase de funcionamento)

O funcionamento do projeto de otimização energética (caldeira 4 Flucal existente
otimizada e caldeira nova) englobará a queima do estrume que se encontra
armazenado no interior do edifício adjacente à caldeira a partir do qual é enviado
para as caldeiras através de sem fim.
Decorrente do funcionamento das caldeiras existirá o consumo de água,
maioritariamente captada nos furos existentes no local de implantação da
Campoaves. Segundo informação de projeto existirá uma diminuição do
consumo de água entre a capacidade instalada atual e a capacidade futura. Esta
redução deve-se à substituição do sistema de extração de cinzas.
Resultante do funcionamento das caldeiras ocorrerá a emissão de cargas
ambientais nomeadamente: resíduos (cinzas), poluentes para a atmosfera e
efluentes líquidos.
De salientar que, a substituição do sistema de extração de cinzas permitirá
reduzir a emissão de efluente líquido em cerca de 160 m3/ano.
O processo produzirá vapor de água que será utilizado na unidade de tratamento
de subprodutos.

Retirada de todos os
equipamentos produtivos
e de armazenagem
(Fase de desativação)

Caso no futuro a atividade seja desativada será necessário retirar todos os
equipamentos produtivos. A maior parte dos equipamentos poderá ser integrada
noutra unidade produtiva (vendidos) dependendo do seu estado, enquanto
outros equipamentos e materiais de apoios serão tratados como resíduos e
encaminhados para destino apropriado. O edifício poderá ser utilizado por outra
unidade industrial.

5.1.2 Características dos impactes
São considerados impactes todas as modificações relevantes à situação de referência atual e
perspetivas de evolução futura, direta ou indiretamente associadas às atividades do projeto.
As características dos impactes identificados contempladas na análise de cada componente
apresentam-se no Quadro 5.2.
Quadro 5.2- Características dos impactes propostas para avaliação.
Características do impacte

Descrição

Positivo

Quando a ação introduz efeitos benéficos num determinado aspeto ou fator
ambiental

Negativo

Quando a ação introduz efeitos adversos num determinado aspeto ou fator
ambiental

Natureza

Direta

(refere-se à origem
do impacte)

Quando o impacte decorre de atividades ou ações realizadas no âmbito do
projeto. Corresponde a uma simples relação causa-efeito

Indireta

Quando o impacte decorre de uma reação secundária ou quando é parte de
uma cadeia de reações

Efeito
(refere-se aos efeitos
benéficos ou
adversos)
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Características do impacte
Probabilidade
(refere-se à
possibilidade do
impacte ocorrer)

Duração (refere-se ao
tempo de atuação do
impacte)

Extensão
(Refere-se à
distribuição e
dimensão da área
afetada)

Descrição

Certo

O impacte ocorre com toda a certeza

Possível

Não existe certeza que o impacte possa ocorrer

Temporário

Quando o impacte ocorre num determinado período de tempo cessando
com o término da ação origem do impacte

Ocasional

Quando o impacte ocorre em intervalos de tempo não regulares em função
das condições ambientais/operacionais do projeto não sendo possível
definir qualquer periodicidade.

Permanente

Quando o impacte se faz sentir de forma contínua durante todo o tempo de
vida do projeto e/ou para lá deste

Isolado

Quando apenas ocorre no local em que a ação decorre

Restrito

Quando ocorre no local em que a ação decorre e área adjacente

Abrangente

Quando ocorre muito para lá do local de ocorrência da ação alcançando
assim uma abrangência regional ou até mesmo nacional.

Muito baixo
Baixo
Intensidade
Médio
Alto

Traduz o grau de modificação do meio ambiente ou seja reflete a
interferência da ação sobre o aspeto ou fator ambiental em análise,
relacionando-se estritamente com a relevância da perda/afetação
ambiental em causa. É definido de forma individual para cada um dos
fatores ambientais em análise. Os critérios de avaliação são apresentados
nas secções respeitantes à avaliação de impactes de cada um dos fatores
ambientais.

Reduzida
Magnitude

Moderada

Refere-se à grandeza em escala espacial (extensão) e temporal (duração) e é
obtida de acordo com a matriz apresentada no Quadro 5.3.

Elevada

A magnitude do impacte é obtida através da matriz apresentada no Quadro 5.3.
Quadro 5.3- Critérios de avaliação da magnitude de um impacte.
Extensão
Duração
Isolado

Restrito

Abrangente

Permanente

Moderada

Moderada

Elevada

Ocasional

Reduzida

Moderada

Moderada

Temporário

Reduzida

Reduzida

Moderada

A avaliação da significância de cada um dos impactes identificados é realizada de acordo com a
combinação entre os níveis de magnitude do impacte e a sua intensidade. Os impactes poderão
ser classificados em quatro níveis: insignificante (I), pouco significativo (PS), significativo (S) e
muito significativo (MS) de acordo com a matriz apresentada no Quadro 5.4.
Após a descrição e avaliação da significância dos impactes será apresentada uma síntese dos
impactes do projeto.
É ainda apresentada uma avaliação dos efeitos cumulativos do projeto tendo em conta as
alterações causadas pelo projeto em combinação com outras ações humanas, passadas,
presentes ou futuras.
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Quadro 5.4- Critérios de avaliação da significância de um impacte e identificação da matriz de cores a
utilizar na apresentação da síntese dos impactes.
Intensidade
Magnitude
Muito baixa

Baixa

Média

Alta

PS

S

MS

MS

Moderada

I

PS

S

MS

Reduzida

I

I

PS

S

Elevada

5.2

Clima e Alterações Climáticas
5.2.1 Metodologia
Os impactes resultantes da implementação do projeto são analisados e avaliados segundo o seu
nível de significância. Essa avaliação é efetuada com base nas atividades e ações previstas com o
seu funcionamento, assim como no grau de afetação do projeto no âmbito das previsões
climáticas futuras.
Para o efeito os impactes negativos/positivos são avaliados de acordo com os seguintes graus de
intensidade:
 Muito baixa - quando ocorrem aumentos/diminuições dos níveis de emissão de GEE
expressos em CO2eq inferiores a 5 kt por ano;
 Baixa – quando ocorrem aumentos/diminuições dos níveis de emissão de GEE expressos
em CO2eq entre 5 e 50 kt por ano;
 Média – quando ocorrem aumentos/diminuições dos níveis de emissão de GEE
expressos em CO2eq entre 50 e 500 kt por ano;
 Alta – quando ocorrem aumentos/diminuições dos níveis de emissão de GEE expressos
em CO2eq superiores a 500 kt por ano22.
5.2.2 Classificação de impactes
Do ponto de vista do clima a análise é efetuada atendendo às características específicas das
intervenções a realizar e dos seus efeitos sobre os aspetos microclimáticos, tendo em conta que a
realização de desmatações, a construção de aterros ou de edifícios altos poderá repercutir-se em
alterações microclimáticas locais. Entre estas poderão estar a diminuição do albedo (devido à
eliminação de vegetação), o aumento das escorrências superficiais (impermeabilização do solo)
ou a acumulação de massas de ar frio (criação de barreiras à deslocação do ar (aterros e edifícios).
No entanto, do ponto de vista microclimático, o projeto de aumento da capacidade instalada não
apresenta quaisquer impactes na medida em que não ocorrerá nenhuma das ações acima
mencionadas.
A componente de avaliação dos impactes nas alterações climáticas do projeto inclui, por um lado,
a perspetiva de como o projeto contribui para a mitigação das alterações climáticas, e por outro, a
dimensão da adaptação às alterações climáticas do mesmo projeto. Esta última dimensão pode
ser subdividida em 2 vertentes distintas. Por um lado, determinar se o projeto está adaptado aos
novos cenários climáticos, e por outro, avaliar se o projeto em si, colide, ou pelo contrário,
contribui para os mecanismos adaptativos de outros projetos pré-existentes no território.

22

Este valor corresponde grosso modo a 1% do total das emissões nacionais de CO2eq registadas em Portugal em 2014.
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Dado que o projeto em avaliação não inclui nenhuma alteração infraestrutural significativa
considera-se que não existe qualquer interferência com a componente adaptativa do território
onde o mesmo se insere. Nesta perspetiva apenas será avaliada a dimensão da mitigação.
A dimensão da mitigação centra-se na identificação de como o projeto em avaliação contribui
para o balanço global de carbono resultante do diferencial entre as emissões atmosféricas de
CO2eq e o eventual carbono sequestrado em potenciais novos sumidouros resultantes da
implementação do projeto em avaliação.
Relativamente às fases de construção e desativação considerou-se que a duração e quantitativo
das emissões de GGE geradas pelos veículos e maquinaria associada têm um peso pouco
significativo, não sendo expectáveis impactes numa perspetiva de contribuição para as alterações
climáticas.
Considera-se assim, atendendo aos níveis de intensidade definidos, que o contributo do projeto
nas emissões de CO2 durante a fase de construção apesar de negativo, direto, certo, temporário,
abrangente será de magnitude elevada e intensidade muito baixa, o que se traduz num impacte
pouco significativo.
Na fase de funcionamento as ações suscetíveis de causarem impactes no balanço global de
carbono na sequência da implementação do projeto de otimização do sistema de recuperação
energética são as seguintes:
 Transporte de estrume e cinzas resultantes da queima do estrume: Circulação de
veículos pesados;
 Funcionamento da instalação.
No que diz respeito à primeira ação deve referir-se o incremento previsto no volume de tráfego
de cerca de 1 camião/dia. Não existe conhecimento preciso da distância percorrida no transporte
do estrume na estimativa do acréscimo das emissões de CO2 resultantes desta ação. No entanto,
assumindo que a maioria destas deslocações adicionais se farão na zona litoral da Região Centro,
define-se uma distância média de 100 km para estas deslocações. Com base nestes pressupostos,
o deslocamento de 310 camiões anualmente em 100 km (Quadro 5.5) representará uma emissão
adicional de 28,3 ton CO2/ano (fator de emissão de 913,14 g CO2/km (APA, 2018)).
Relativamente ao funcionamento propriamente dito, no Quadro 5.5 apresentam-se os cálculos
das emissões anuais de CO2 no futuro próximo após a implementação do projeto e a sua
comparação com os valores determinados para 2018. As emissões de CO2 para o funcionamento
global da unidade industrial foram determinadas com base nas medições efetuadas no âmbito do
autocontrole das emissões gasosas e com base no conhecimento das horas de funcionamento
anual de cada uma das caldeiras. No caso das caldeiras a operar com biomassa vegetal ou com
estrume considerou-se que o fator de emissão de CO2 era de 0 kg CO2/ton combustível (Despacho
n.º 17313/2008 de 26 de Junho de 2008).
Em termos globais, a comparação entre as emissões determinadas após a otimização do sistema
de recuperação energética sugerem uma redução de cerca 4 551,8 t CO2/ano. A incorporação da
alteração nas emissões associadas ao transporte transforma esta redução em 4 523,5 t CO2/ano, o
que corresponde a 52,6% do valor estimado para 2018.
De salientar ainda que o projeto em avaliação não inclui qualquer alteração no uso do solo que se
possa refletir em potenciais sumidouros de carbono.
Em suma, e no que diz respeito à emissão direta de dióxido de carbono, haverá uma redução das
emissões totais de CO2. Em termos relativos, a redução das emissões de CO2 obtida através deste
projeto é relevante e resulta da preferência dada à queima de biomassa.
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Quadro 5.5- Emissões de CO2 resultantes da produção da Campoaves em 2018 e após implementação do
projeto de otimização.
Emissão 2018

Emissão Após Alteração

Diferencial

Ton/Ano

Ton/Ano

Ton/ano

Equipamento associado
Caldeira Vulcano

4 688,5

233,6

-4.454,9

367,6

233,6

-134,0

0,0

0,0

0,0

Oxidor térmico 1

805,8

824,9

+19,1

Oxidor térmico 2

1 071,3

1 080,5

+9,3

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

Oxidor térmico 3

1 500,7

1 509,2

8,6

Lavador Químico

0,0

0,0

0,0

8 433,8

3 881,9

-4 551,8

162,5

190,8

+28,3

8 596,3

4 072,7

-4 523,5

Caldeira Morisa
Caldeira Flucal

Caldeira 4 Flucal - caldeira existente
a otimizar
Caldeira nova - caldeira a instalar

Subtotal
Transporte
TOTAL

Assim, considera-se que no que diz respeito à mitigação das alterações climáticas o projeto se
traduz num impacte positivo, direto, certo, permanente e abrangente. No entanto, face ao baixo
valor absoluto do diferencial nas emissões de CO2, a sua intensidade é considerada como muito
baixa. No entanto, a magnitude é elevada pois o seu efeito tem uma extensão abrangente dado o
caráter global do problema em apreço. O cruzamento desta magnitude com a respetiva
intensidade leva a que o impacte deva ser considerado como pouco significativo.

5.3

Geologia
5.3.1 Metodologia
A análise dos impactes e riscos ambientais na componente geológica resultantes da
implementação do projeto de otimização energética, é efetuada tendo em atenção a hipótese de
destruição do património geológico existente. O grau de intensidade do impacte de natureza
negativa é atribuído da seguinte forma:
 Muito baixo - quando o risco de destruição do património/ recurso geológico na área do
projeto atinge áreas mínimas (<3%) e insignificantes face à distribuição e abundância deste
mesmo património;
 Baixo - quando o risco de destruição do património/ recurso geológico na área do projeto
atinge áreas pouco relevante (<10%) face à distribuição e abundância deste mesmo
património;
 Médio - quando o risco de destruição do património geológico atinge áreas importantes no
local do projeto (10-30%) face à distribuição e abundância deste mesmo património;
 Alto - quando o risco de destruição do património geológico atinge grande parte da área onde
ele se encontra disponível (>30%) face à distribuição e abundância deste mesmo património.
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5.3.2 Análise dos impactes
Conforme foi referido na caracterização da situação de referência (capítulo 4), não existe na área
(quer descrito, quer observável após inspeção local) património geológico de interesse (didático,
cultural ou museológico) que requeira a sua preservação.
Sob o ponto de vista ambiental, os impactes que poderiam ser mais significativos, estariam
relacionados com mudanças na geomorfologia e a fracturação do substrato rochoso, o que
poderia causar algum tipo de instabilidade geotécnica e a criação de vias para a dispersão de
contaminantes. Contudo, dado o carácter sedimentar detrítico e não consolidado, efeitos de
fracturação não se colocam.
No que respeita à implantação da caldeira nova e à colocação de novos equipamentos na caldeira
4 Flucal existente, tal situação não se coloca pois essas intervenções serão realizadas no interior
de um edifício pré-existente.
Nesse sentido a ação com maior potencial para causar impactes geológicos/geomorfológicos é a
construção do fosso para receção do estrume no interior do edifício existente. O fosso ficará
implantado a uma profundidade de 2,5 m em relação à cota atual do pavimento existente. Além
do fosso serão também escavadas as valas para colocação dos equipamentos para transporte do
estrume os quais ficarão 0,4 m abaixo do fosso. No total será necessário proceder a uma
escavação com remoção de 325 m3 de areias.
Por conseguinte, tendo em consideração o anteriormente referido, os impactes gerados serão
apenas relativos à alteração da geomorfologia pela escavação. De notar que este descritor já se
encontra alterado pela infraestrutura atualmente existente. Uma vez que este fosso se localizará
no interior do edifício de armazenamento de estrume, tal alteração não terá impacte
relativamente ao que já existe. Contudo, a abertura de um fosso com esta profundidade, em
areais não consolidadas poderá levantar problemas geotécnicos (instabilidade das paredes
laterias do fosso), pelo que durante a sua construção tem de ser devidamente reforçada a
estabilidade geotécnica da obra, aspeto que já é tido em atenção pelo próprio projeto através da
colocação prévia de muros de contenção.

5.4

Hidrogeologia
5.4.1 Metodologia
São considerados impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos todas as modificações
relevantes à situação de referência atual e perspetivas de evolução futura, direta ou
indiretamente associadas com o projeto de otimização do sistema de recuperação energética.
Tem-se assim como objetivo manter a qualidade e quantidade dos recursos hídricos subterrâneos
disponíveis para que os usos atuais e as disponibilidades futuras não sejam afetados.
Neste contexto, e tendo por base o conjunto de atividades suscetíveis de causar impacte sobre
este recurso, a análise de impactes e riscos ambientais associados ao projeto respeita à eventual
afetação do volume de recurso hídrico disponível (consumo de água e afetação da recarga
subterrânea) e à alteração da qualidade química da água.
A avaliação do grau de intensidade do impacte ao nível dos recursos hídricos subterrâneos é
realizada tendo em conta os critérios seguintes:
 Muito baixo - Alteração muito reduzida na quantidade dos recursos de água subterrânea
disponíveis (<0,01% da taxa de recarga do aquífero). Sem alteração ou alteração previsível
reduzida na qualidade da água sem ultrapassagens dos valores paramétricos;
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 Baixo - Alteração reduzida na quantidade dos recursos de água subterrânea disponíveis
(<0,1% da taxa de recarga do aquífero). Alteração previsível reduzida na qualidade da água
prevendo-se ultrapassagens em 1 parâmetro relativamente ao valor paramétrico;
 Médio - Alteração na quantidade dos recursos de água subterrânea disponíveis (<1% da taxa
de recarga do aquífero). Alteração previsível na qualidade da água prevendo-se
ultrapassagem em mais que 1 parâmetro relativamente ao valor paramétrico;
 Alto - Alteração importante na quantidade dos recursos de água subterrânea disponíveis
(>1% da taxa de recarga do aquífero). Quando existe uma degradação tal que poderá
conduzir a uma alteração do estado da massa de água.
5.4.2 Classificação de impactes
5.4.2.1

Fase de construção

Na fase de construção, os equipamentos relacionados com as caldeiras serão instalados no
interior do edifício já existente (edifício das caldeiras) e assentarão sobre piso impermeabilizado.
Neste caso
não
há qualquer
tipo
de
intervenção que envolva novas
mobilizações/compactações/impermeabilizações de solos ou materiais geológicos a partir dos
quais os recursos hídricos subterrâneos possam ser afetados
Nesse sentido a ação com maior potencial para causar impactes hidrogeológicos é a construção
do fosso para receção do estrume no interior do edifício existente para armazenamento de
estrume. O fosso ficará implantado a uma profundidade de 2,5m em relação à cota atual do
pavimento existente. Além do fosso serão também escavadas as valas para colocação dos
equipamentos para transporte do estrume os quais ficarão 0,4 m abaixo do fosso. No total será
necessário proceder a uma escavação com remoção de 325 m3 de areias.
Sendo assim, os impactes nas águas subterrâneas relacionados com a construção deste fosso, e
tendo em consideração o tipo de substrato geológico, não terá implicações na capacidade
produtiva do aquífero, nem na qualidade das águas, exceto se não for assegurada a eficaz
impermeabilização deste. Contudo o fosso será impermeabilizado pelo que não se espera a
ocorrência de impactes sobre as águas subterrâneas.
5.4.2.2

Fase de funcionamento

Tendo em conta as características do projeto em avaliação, no decurso da fase de funcionamento,
os potenciais impactes a considerar sob o ponto de vista hidrogeológico são:
 Risco de diminuição da recarga aquífera;
 Risco de sobrexploração das águas subterrâneas;
 Risco de contaminação das águas subterrâneas;
A - Risco de diminuição da recarga aquífera
Conforme referido na descrição da situação de referência, as camadas aflorantes, constituídas por
areias de dunas, são zonas onde é favorecida a recarga aquífera direta da precipitação. Por
conseguinte, a taxa de infiltração da água pode ser, essencialmente, afetada (reduzida) por
processos de impermeabilização da superfície e/ou por compactação do solo/sedimentos por
movimentação de máquinas e veículos e por motivos de estabilidade geotécnica para suporte das
infraestruturas.
Nesta avaliação há que considerar os seguintes aspetos:
 a área de implantação da globalidade da UTS da Campoaves, na qual o projeto de otimização
do sistema de recuperação energética se insere, é insignificante, considerando a área
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potencial de recarga do Sistema Aquífero de Leirosa - Monte Real (O10) ocupado pelo
mesmo tipo de formações ou similares;
 o projeto de otimização do sistema de recuperação energética (caldeira 4 Flucal existente e
caldeira nova) não induzirá qualquer incremento de área impermeabilizada;
 os processos de compactação do terreno são inexistentes, visto que a implantação da nova
caldeira será realizada numa área já impermeabilizada e a circulação de veículos será restrita
às vias de circulação da unidade, também estas já impermeabilizadas.
Desta forma, o projeto não contempla qualquer alteração ao uso do solo e área impermeabilizada
já existente na parcela pelo que, a este nível, não ocorrerão quaisquer impactes sobre o regime
atual de infiltração e de recarga da água subterrânea.
B - Risco de sobrexploração das águas subterrâneas
O risco de sobrexploração das águas subterrâneas está intimamente relacionado com o tipo de
processo industrial e a eficiência do mesmo. Contributos adicionais poderão estar relacionados
com o consumo doméstico de água das instalações sociais da fábrica.
A UTS apresenta duas redes de abastecimento de água em função do uso pretendido na
instalação, nomeadamente: (a) Processo produtivo - abastecimento por captações subterrâneas e
pela rede pública de abastecimento e (b) Instalações sociais - abastecimento pela rede pública de
abastecimento.
A água consumida no processo produtivo da UTS é proveniente de 4 captações subterrâneas e da
rede pública. No Quadro 5.6 apresenta-se o volume captado em cada um dos furos no período
compreendido entre 2016 e 2018. O furo AC4 é um furo recente pelo que em 2017 ainda não
existia extração nesse furo.
3

Quadro 5.6- Volume anual de água captado em cada furo de captação (m ).
Ano

AC1

AC2

AC3

AC4

Total

2016

33862

5333

-

-

39195

2017

23247

2036

25290

-

50573

2018

21033

4605

6757

18354

50749

A água captada é utilizada no processo industrial, nomeadamente na formação de vapor de água
necessário ao processo de tratamento e na lavagem das instalações e equipamentos.
No Quadro 5.7 apresenta-se o volume de água consumido na UTS, distinguindo-se aqui o
consumo do sistema de recuperação energética alvo da presente avaliação. De notar que os
consumos apresentados incluem a água da rede. O consumo no sistema de recuperação
energética, entre 2016 e 2018, oscilou entre os 70 e os 83% do consumo da globalidade da UTS.
Em relação ao diferencial de consumo de água existente entre a capacidade instalada constante
da Licença Ambiental (Quadro 5.7) e a capacidade instalada atualmente existente na unidade,
verifica-se um incremento de 24 376 m3. Ou seja, o valor de consumo estimado para as
528 ton/dia é de 80 624 m3 enquanto para as 792 ton/dia o consumo estimado é de 105 000 m3.
Estes volumes incluem o volume consumido pelo sistema de recuperação energética
(74 432,9 m3) o qual não sofreu qualquer alteração de consumo associado aquele aumento de
capacidade. Este diferencial de consumo está associado essencialmente à lavagem dos
equipamentos e das instalações. Embora seja um impacte negativo sobre a disponibilidade do
recurso hídrico, tendo em conta que representa apenas 0,03 % da recarga do aquífero, este
incremento é pouco significativo.
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3

Quadro 5.7- Volume anual de água para uso na unidade industrial da Campoaves (m ).
3

Capacidade
3
instalada atual (m )

2016

2017

2018

Capacidade
instalada após
3
otimização (m )

Sistema de recuperação
energética

74 432,9

33329

50058

44111

73 903

Total UTS

105 000

47614

60585

52549

104 470

Consumo efetivo (m )

No futuro estima-se uma redução do consumo de água associado ao sistema de recuperação
energética. Esta redução (530 m3/ano) deve-se à alteração do sistema de extração de cinzas
existente (cinzas húmidas) que será substituído por um sistema de extração de cinzas secas que
não consumirá água.
A água para consumo doméstico é proveniente da rede pública de abastecimento fornecida pela
empresa Águas da Figueira. Em 2018 foi de 487 m3.
Considerando que o consumo de água da rede pública é pouco representativo, na presente
avaliação assume-se o pior cenário, ou seja, que toda a água consumida na unidade provém dos
furos locais da unidade.
O consumo do recurso natural renovável constitui um impacte negativo, direto, certo,
permanente e restrito. Considerando o consumo máximo de água dos últimos 3 anos do sistema
de recuperação energética e a recarga estimada para o respetivo aquífero (LNEC, 2011), pode-se
considerar a existência atual de um impacte de intensidade baixa associado ao consumo de água,
visto que ultrapassa em poucas centésimas o valor de 0,1% da recarga do aquífero. Se se tiver em
conta o consumo referente à capacidade instalada e caso todo o consumo do sistema de
recuperação energética tivesse proveniência das captações locais da Campoaves, a intensidade
atual do impacte seria média. Considerando que a magnitude é moderada e a intensidade para a
capacidade instalada é média, o impacte do consumo de água da globalidade da UTS é
significativo.
Contudo, atendendo a que o projeto de otimização em avaliação, face à alteração do processo de
extração de cinzas, se traduz numa ligeira diminuição do consumo de água (530 m3/ano), ocorrerá
um impacte positivo, direto, certo, permanente, isolado e moderado. Face ao volume de água
envolvido o impacte será de muito baixa intensidade nesta componente e insignificante.
C - Risco de contaminação das águas subterrâneas
O risco de contaminação das águas subterrâneas pode ocorrer através da lixiviação de resíduos
sólidos e/ou pelo derrame de efluentes líquidos para as camadas superficiais do solo ou das
formações aflorantes, podendo atingir a superfície do aquífero. No presente caso, a
vulnerabilidade do aquífero a processos de contaminação é elevada, uma vez que a camada
geológica da superfície é altamente permeável e constituída por materiais com fraca capacidade
adsortiva dos contaminantes. A existência de leitos argilosos em profundidade que, em certa
medida, permitem uma estratificação do aquífero, podem igualmente funcionar como barreiras à
dispersão vertical dos contaminantes.
Na UTS são produzidos efluentes líquidos provenientes do processo produtivo (efluentes
industriais) e das instalações sanitárias (efluentes domésticos). Além desses referem-se ainda as
águas de escorrência dos pavimentos exteriores que surgem sempre que há precipitação.
Os efluentes líquidos industriais da globalidade da UTS são produzidos pela lavagem das
instalações, pelos gases condensáveis do processo, pelas escorrências resultantes da recolha das
cinzas da caldeira e pelas purgas das caldeiras não existindo diferenças de produção de efluentes
entre o projeto atualmente existente e o projeto de otimização em avaliação.
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A unidade possui um conjunto de redes de drenagem que encaminham os respetivos efluentes
para diversos pontos de descarga:
 Descarga no coletor municipal do parque - águas residuais industriais provenientes da
ETARI e águas residuais domésticas. Do coletor do parque são encaminhadas para a
ETAR de S. Pedro.
 Descarga no solo - existem 5 poços absorventes que recolhem as águas pluviais
provenientes dos telhados e de grande parte dos pavimentos exteriores da UTS, das
purgas das caldeiras e da zona do posto de abastecimento de combustível.
Atualmente, na área afeta ao projeto de otimização do sistema de recuperação energética há a
destacar os efluentes provenientes:
 Das cinzas húmidas - as cinzas húmidas são depositadas no parque de cinzas e as
escorrências daí resultantes são encaminhadas para uma bacia de decantação e desta
para a ETARI;
 Das águas de escorrência resultantes da precipitação que podem arrastar restos de
estrume e cinzas existentes nos pavimentos na zona frontal do edifício de
armazenamento de estrume e do edifício das caldeiras - são encaminhadas para o
sistema de drenagem independente e daqui encaminhadas para a ETARI através de
estação elevatória;
 Das purgas da caldeira 4 Flucal - são encaminhadas para poço absorvente (poço
absorvente 1);
 Das purgas da caldeira nova a instalar (ainda não existentes) - serão encaminhadas para
poço absorvente (poço absorvente 1).
De salientar que não existe qualquer sistema de contabilização do efluente resultante das purgas
da caldeira, não sendo assim possível diferenciar a produção de efluentes que têm origem no
sistema de otimização energética dos efluentes provenientes da globalidade da UTS.
Caso os sistemas de drenagem não funcionem convenientemente, ou caso existam
derrames/arrastamentos de substâncias/efluentes que alcancem as águas subterrâneas ocorrerão
impactes sobre a qualidade destas águas.
Na sequência da caracterização realizada à qualidade da água subterrânea, considerando os
valores das análises das águas subterrâneas de dois furos de captação de água subterrânea no
local (AC2 e AC3) apresentados no capítulo 4, verifica-se que alguns dos metais e metalóides
ultrapassam os valores paramétricos para águas destinadas ao consumo humano. Contudo, não
se pode inequivocamente atribuir os valores elevados de alguns metais/metalóides a um processo
de contaminação da unidade industrial, visto que em camadas sedimentares é, por vezes, comum
a ocorrência de teores mais elevados nestes elementos. Para além disso, o aquífero é um sistema
extenso e a contaminação (antrópica/industrial) pode ter origem noutras fontes que não a
Campoaves.
Destaca-se, no entanto, a existência de contaminação bacteriológica no furo AC3 (profundidade 12 m)
com resultados positivos para os coliformes fecais (51 ufc/100 mL), bactérias coliformes (1,3 x E+2
ufc/100 mL) e Enterococos (30 ufc/100 mL). Os valores apresentados excedem os valores
paramétricos estabelecidos para águas de consumo humano (Decreto-Lei n.º 152/2017) e indicam
contaminação da água subterrânea que terá potencial origem dos estrumes utilizados na unidade.
Das visitas realizadas à unidade no âmbito do presente estudo, constatou-se que esta
contaminação poderá ter várias origens:
 Entrada direta de contaminantes no furo AC3 (restos de estrume e cinzas) - No
momento da amostragem verificou-se que o furo AC3 apresentava construção
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deficiente não se encontrando a boca do mesmo isolada do exterior. Por outro lado, a
boca do furo estava a uma cota ligeiramente inferior ao pavimento existindo restos de
estrume na sua entrada, ou seja, quando ocorria precipitação e, caso no pavimento
existissem resíduos de estrume que tivessem caído ou sido transportados pelo vento, os
mesmos poderiam ser arrastados para junto da boca do furo podendo entrar no mesmo.
A equipa alertou de imediato o promotor para esta situação o qual procedeu entretanto
à colocação de uma proteção na boca do furo;
 Escorrência de águas pluviais contaminadas com restos de estrume existentes no
pavimento na zona frontal ao edifício de armazenagem de estrume e ao edifício da
caldeira alvo do presente estudo - Na sequência da descarga do estrume pelos camiões
poderia ficar alguma sujidade (restos de estrume) no pavimento exterior do edifício.
Com a ocorrência de precipitação a rede de drenagem de pluviais recolhia essas
escorrências e encaminhava-as para o poço absorvente 1. A equipa alertou de imediato
o promotor para esta situação o qual procedeu, entretanto, à reformulação da rede de
recolha de escorrências desta zona, a qual passou a ser uma rede de pluviais
contaminadas. Colocaram-se duas grelhas impermeabilizadas (grelha 2 e grelha 4), com
encaminhamento para um tanque a partir do qual essas escorrências vão para a ETARI;
 Escorrências pluviais a partir dos pavimentos da zona envolvente ao edifício de
armazenamento de estrume e da caldeira alvo do presente estudo (caldeira associada à
fonte FF4), bem como à zona frontal ao parque de armazenamento de cinzas - na
generalidade destas áreas observa-se a existência de cinzas sobre o pavimento e, em
alguns locais, sujidade de estrume que aquando da ocorrência de precipitação poderão
ser arrastados, através do sistema de drenagem de pluviais não contaminadas, para os
poços absorventes 1, 2 e 3. Constatou-se inclusive que as grelhas 1 e 3 da rede de
drenagem de pluviais, além de não se encontrarem impermeabilizadas, possuíam cinzas
no seu interior. De salientar ainda que o facto do parque de cinzas não se encontrar
coberto poderá traduzir-se em duas situações difíceis de gerir e que poderão culminar
com a entrada de poluentes nas águas subterrâneas via redes de drenagem de pluviais:
o

Em períodos de precipitação intensa poderá existir a criação de um volume de
lixiviado muito grande que poderá não ser contido no pavimento e poderá chegar
à zona envolvente existindo inclusivamente, junto ao parque, um espaço verde e
um estacionamento em que os lancis que separam o pavimento do parque de
cinzas do espaço verde, se encontram danificados, existindo arrastamento de
lixiviado/escorrências para esses locais;

o

Em períodos de temperaturas elevadas seguidos de rajadas de vento, caso
existam muitas cinzas no parque e que já terão baixo grau de humidade as
mesmas poderão ser transportadas pelo vento para os pavimentos adjacentes.
Aquando da ocorrência de precipitação as mesmas serão arrastadas para o
sistema de drenagem de pluviais e consequentemente para os poços absorventes.

 Escorrências do sistema de lavagem de rodados dos camiões - os veículos pesados antes
de saírem da unidade passam por um sistema lavador dos rodados em que as águas
residuais são recolhidas num poço estanque associado. Essas escorrências são
encaminhadas para a ETAR através de hidroaspirador.
De salientar que a presença de cinzas nestes sistemas de drenagem e o seu encaminhamento
para os poços absorventes poderá inclusivamente degradar o funcionamento dos poços na
medida em que existirá uma tendência para a sua colmatação, o que, em caso de ocorrência
futura de precipitações extremas poderá levar ao refluxo das águas no sistema com eventual
ocorrência de alagamentos do pavimento externo da unidade.
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Observa-se assim que, atualmente, o processo de produção de vapor que se pretende otimizar,
possui impactes negativos sobre a qualidade das águas subterrâneas. Esses impactes que muito
provavelmente terão origem sobretudo numa gestão deficiente dos sistemas de drenagem das
águas pluviais, do parque de cinzas e da limpeza das instalações, são impactes indiretos do
processo, certos (estão a ocorrer), ocasionais e restritos.
Considerando que existem vários parâmetros bacteriológicos que ultrapassam os valores
legislados, nomeadamente ao nível das águas para consumo humano (Decreto-Lei n.º 152/2017)
mas também ao nível das águas para produção de água para consumo humano (Classe A1 do
Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98), o impacte possui uma intensidade média. Sendo a magnitude
moderada o impacte é significativo.
Contudo, o presente projeto de otimização propõe duas intervenções que mitigarão o impacte
descrito. O projeto propõe:
 Construção de um fosso para armazenamento de estrume no interior do atual edifício de
armazenamento de estrume - este fosso permitirá que o camião, no interior do edifício,
descarregue diretamente para o fosso não existindo assim espalhamento de estrume no
pavimento do pavilhão nem o seu arrastamento pelos rodados do camião para o exterior
do edifício. Dessa forma, quando existir precipitação não ocorrerá arrastamento de
estrume para os sistemas de drenagem;
 Substituição do sistema de extração de cinzas húmidas por um sistema de extração de
cinzas secas. Neste caso deixará de existir armazenamento de cinzas húmidas no parque de
cinzas localizado no exterior. Em caso de ocorrência de precipitação intensa deixará assim
de ocorrer arrastamento de cinzas para os sistemas de drenagem anexos e para os poços
absorventes.
Considera-se assim que estas duas intervenções, no seu conjunto, se refletem num impacte
positivo que permitirá anular o impacte de degradação da qualidade da água subterrânea que
atualmente se encontra a ocorrer.
De salientar ainda a presença no AC3 de hidrocarbonetos de petróleo (HTP C21-C30) numa
concentração de 30 µg/L, cuja origem poderá estar associada às escorrências do pavimento ou,
eventualmente, ao separador de hidrocarbonetos presente na área do posto de combustível o
qual drena para um poço absorvente (poço absorvente 5) para o qual a Campoaves possui a
respetiva licença para rejeição de água residual no solo. Esta licença, emitida em 18/07/2019
(Anexo V.B no Volume III) contempla o autocontrolo de um conjunto de parâmetros o que
possibilitará identificar uma eventual relação causa-efeito.
5.4.2.3

Fase de desativação

A fase de desativação, a qual consiste na remoção dos equipamentos presentes no interior do
edifício, não terá quaisquer reflexos relevantes ao nível dos recursos hídricos subterrâneos.

5.5

Recursos Hídricos Superficiais
5.5.1 Metodologia
São considerados impactes sobre as águas superficiais todas as modificações relevantes à situação de
referência atual que afetem a disponibilidade do recurso (quantidade de água captada) ou causem
alterações aos usos existentes (alteração da qualidade da água).
O grau de Intensidade de natureza negativa dos impactes sobre as águas superficiais é atribuído

da seguinte forma:
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 Muito Baixo - Quando o consumo de água do projeto é inferior a 0,5% do caudal mínimo
registado para os meses secos. Quando existe uma potencial degradação da qualidade da
água sem ultrapassagens dos valores paramétricos relativos aos usos existentes;
 Baixo – Quando o consumo de água do projeto é inferior a 1,5% do caudal mínimo registado
para os meses secos. Quando existe uma potencial degradação da qualidade da água
prevendo-se ultrapassagens em pelo menos 1 parâmetro relativamente ao valor máximo
recomendável (VMR) para o uso existente;
 Médio – Quando o consumo de água do projeto é inferior a 3% do caudal mínimo registado
para os meses secos. Quando existe uma potencial degradação da qualidade da água
prevendo-se ultrapassagens em pelo menos 1 parâmetro relativamente ao valor máximo
admissível (VMA) para o uso existente;
 Alto – Quando o consumo de água do projeto é superior a 3% do caudal mínimo registado
para os meses secos. Quando existe uma potencial degradação da qualidade da água que
poderá conduzir a uma alteração do estado da massa de água.
5.5.2 Classificação de impactes
5.5.2.1

Fase de construção

Na fase de construção, as intervenções são realizadas no interior do edifício já existente e
assentarão sobre piso impermeabilizado. Não há qualquer tipo de intervenção que envolva os
recursos hídricos superficiais, não existindo quaisquer impactes sobre os recursos hídricos
superficiais.
5.5.2.2

Fase de funcionamento

Em termos de rede hidrográfica a área de implantação do projeto não é atravessada por nenhuma linha
de água, sendo as massas de água mais próximas as massas de água de transição fortemente
modificadas do estuário do Mondego (Mondego-WB1 e Mondego-WB1-HMWB) e a massa de água rio
Pranto a norte.
Tendo em consideração as características do projeto em avaliação a atividade de projeto a considerar
para identificar e analisar os impactes sobre as águas superficiais é o próprio funcionamento da
instalação - processo de produção de vapor.
Em geral, no âmbito do funcionamento de unidades industriais, as ações suscetíveis de causar impactes
diretos sobre os recursos hídricos superficiais são as decorrentes:
 do consumo do recurso - o que se poderá traduzir numa pressão sobre a disponibilidade do
recurso;
 da entrega de efluentes líquidos ao meio recetor (industriais, domésticos ou pluviais
potencialmente contaminados) - o que se poderá traduzir numa alteração da qualidade das
massas de água recetoras afetando quer os seres vivos que aí ocorrem quer os potenciais
usos que o homem faz do recurso.
Relativamente aos consumos, a água que abastece a Campoaves provém das seguintes origens:
 Rede pública - utilizada nas instalações sociais e no processo produtivo;
 Furos de captação de água subterrânea - utilizada no processo produtivo, lavagens e rega.
Desta forma, não existindo captação nas massas de água superficiais circundantes, verifica-se que
a Campoaves não interfere com a disponibilidade dos recursos hídricos superficiais presentes na
área envolvente.
Quanto à produção de efluentes líquidos, o projeto de otimização do sistema de recuperação
energética, considerando as capacidades instaladas atual e futura, reflete-se num ligeira redução do
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volume de efluente produzido (menos 160 m3). Contudo, não existem pontos de descarga direta nas
massas de água superficiais existentes na envolvente.
Como já referido na descrição do projeto, os efluentes líquidos domésticos e industriais são entregues
no coletor municipal e encaminhados para tratamento na ETAR de S. Pedro. Acresce ainda o facto das
águas residuais industriais serem previamente tratadas na ETARI da instalação antes de serem
encaminhadas para o coletor municipal.
Contudo, de acordo com os dados de autocontrolo (Quadro 3.5 e 3.26) entre 2017 e 2019 registou-se
um maior número de incumprimentos dos VLE definidos na licença de descarga existindo
ultrapassagens muito significativas ao nível do azoto e, pontualmente, ao nível do fósforo. Estes
incumprimentos não representam qualquer impacte sobre os recursos hídricos superficiais da área de
implantação do projeto na medida em que nessa área não existe qualquer descarga. Todavia, os
incumprimentos verificados poderão perturbar o funcionamento e a eficicência da ETAR de S. Pedro na
qual os efluentes recebem um tratamento final antes da descarga. Esta situação ao nível dos
incumprimentos encontra-se salvaguarda no protocolo de descarga estabelecido entre a Campoaves e
as Águas da Figueira ,o qual prevê um pagamento adicional por m3 de efluente.
Apesar da Licença Ambiental contemplar dois pontos de descarga no coletor de pluviais do Parque
(águas pluviais e águas do separador de hidrocarbonetos), a realidade é que este coletor não existe,
pelo que essas águas pluviais - tanto não contaminadas, como potencialmente contaminadas - são
encaminhadas para poços absorventes no interior do lote da Campoaves, não existindo assim qualquer
descarga direta em meio hídrico superficial.
Nesse sentido assume-se que o processo de otimização do sistema de otimização energética da
Campoaves não possui qualquer impacte sobre os recursos hídricos superficiais da área envolvente.
5.5.2.3

Fase de desativação

A fase de desativação, a qual consiste na remoção dos equipamentos presentes no interior do
edifício não terá quaisquer reflexos relevantes ao nível dos recursos hídricos superficiais.

5.6

Qualidade do ar
5.6.1 Metodologia
Os impactes resultantes do funcionamento do projeto são analisados e avaliados segundo o seu
nível de intensidade. Essa avaliação é efetuada com base nas atividades e ações previstas, assim
como na amplitude de afetação das populações vizinhas.
Os impactes são negativos se ocorrer o aumento da concentração de pelo menos 1 dos poluentes
considerados. Nessa situação os impactes são avaliados de acordo com os seguintes graus de
intensidade:
 Muito baixa - quando ocorrem incrementos dos níveis de concentração de poluentes
atmosféricos comparativamente com os níveis sem projeto (<=25%), mas não se prevê
excedências aos valores limite da legislação;
 Baixa – quando ocorrem incrementos dos níveis de concentração de poluentes atmosféricos
comparativamente com os níveis sem projeto (>25% ), mas não se prevê excedências aos
valores limite da legislação;
 Média – quando ocorrem incrementos dos níveis de concentração de poluentes atmosféricos
comparativamente com os níveis sem projeto (<=25%), com excedências aos valores limite da
legislação;
 Alta – quando ocorrem incrementos dos níveis de concentração de poluentes atmosféricos
comparativamente com os níveis sem projeto (>25%), com excedências aos valores limite da
legislação;
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Os impactes são positivos se ocorrer a diminuição da concentração dos poluentes considerados.
Nessa situação os impactes são avaliados de acordo com os seguintes graus de intensidade:
 Muito baixa – quando ocorrem decréscimos dos níveis de concentração de 1 poluente
atmosférico comparativamente com os níveis sem projeto (<=25%);
 Baixa – quando ocorrem decréscimos dos níveis de concentração de 1 poluente atmosférico
comparativamente com os níveis sem projeto (>25%);
 Média – quando ocorrem decréscimos dos níveis de concentração de mais do que 1 poluente
atmosférico comparativamente com os níveis sem projeto (<=25%);
 Alta – quando ocorrem decréscimos dos níveis de concentração de todos os poluentes
atmosféricos comparativamente com os níveis sem projeto (>25%);
5.6.2 Classificação de impactes
5.6.2.1

Fase de construção

Na fase de construção, as principais ações potencialmente suscetíveis de causar impacte sobre a
qualidade do ar correspondem à instalação/remoção de equipamentos e à escavação a realizar.
Trata-se de operações de curta duração realizadas no interior do edificado não se prevendo assim
que ocorra emissão de partículas associadas à obra para o exterior da unidade, sendo certo que
não serão afetados quaisquer recetores sensíveis os quais se localizam a pelo menos 680 m do
projeto.
5.6.2.2

Fase de funcionamento

Na fase de funcionamento do projeto, as emissões atmosféricas a considerar prendem-se
sobretudo com a otimização do sistema de recuperação energética da Campoaves que será
realizada através de alterações à caldeira existente referente à fonte FF4 e instalação de uma
nova caldeira associada à mesma fonte.
Análise dos dados de autocontrolo
No capítulo 3.6.2.1 apresentaram-se os dados de autocontrolo das fontes fixas de emissão da
Campoaves tendo em conta a legislação ao abrigo da qual as referidas fontes se encontram
licenciadas. Salienta-se que os resultados obtidos estão em conformidade com a referida
legislação e com a Licença Ambiental.
Contudo, no que respeita à fonte fixa FF4 que está associada ao projeto de otimização energética
alvo de avaliação, se se compararem os valores medidos (Quadro 3.17 e Quadro 3.18) com os
valores limite de emissão definidos para a incineração de resíduos não perigosos (Anexo VI do
diploma REI) que é o diploma ao abrigo do qual a referida fonte, em sequência do presente
processo de avaliação, passará a responder, observam-se vários incumprimentos. Destaca-se no
entanto uma diminuição significativa da emissão de partículas entre o autocontrolo de julho e o
autocontrolo de outubro.
No âmbito do processo de adaptação da caldeira ao regime de incineração, em março de 2018
iniciou-se a implementação do novo sistema de tratamento dos gases produzidos na caldeira a
estrume avícola, para cumprimento dos VLE's impostos no Decreto-Lei n.º 127/2013, relativo à
incineração.
Após a implementação do sistema, em dezembro de 2018 foi realizada a caracterização do
efluente para verificação da conformidade do sistema de tratamento implementado (Anexo III do
Volume III), tendo-se em consideração todos os parâmetros previstos para unidades de
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incineração de resíduos não perigosos. Tratando-se de uma avaliação de teste ao sistema,
salienta-se que as amostragens realizadas foram pontuais e não em contínuo.
Verificaram-se incumprimentos ao nível do CO e do SO2.
É expectável que na sequência das alterações que serão efetuadas na caldeira (para dar
cumprimento ao estipulado pelo Decreto-Lei n.º 127/2013), nomeadamente as alterações na
grelha de combustão para homogeneização do fluxo de ar e a instalação de equipamentos para
garantir temperaturas superiores a 850⁰C em toda a câmara de combustão, situação que
atualmente não acontece, os VLE dos compostos em causa passem a ser cumpridos já que o
cumprimento dos limites dos restantes compostos parecem já estar garantidos com o sistema de
tratamento instalado.
Salienta-se ainda que a análise realizada no tópico seguinte, ao nível da modelação das emissões
após implementação das intervenções a realizar na caldeira, embora partindo do pressuposto de
cumprimento dos valores de emissão relativos à incineração, adotou o pior cenário de emissão
(valor limite de emissão).
Em 2017 ocorreram alterações na unidade que permitiram o incremento da capacidade instalada
das linhas de tratamento (de 528 ton/dia para as 792 ton/dia). O incremento da capacidade
instalada das linhas de tratamento (embora sem implicações no projeto de otimização energética
em avaliação), reflete-se num incremento das emissões em geral.
Em termos de emissões atmosféricas e através da análise dos relatórios de autocontrolo
reportados no capítulo 3.6.2 “Lista dos principais tipos de efluentes, resíduos e emissões
previsíveis”, observou-se que os acréscimos, induzidos pelo aumento de capacidade, foram no
máximo 3 kg/h. Considera-se este incremento nas emissões é irrelevante, não se considerando
que o incremento da capacidade instalada afete a qualidade do ar na envolvente.
Quadro 5.8- Emissões totais da Campoaves por capacidade instalada (licenciada e atual).
Capacidade Instalada
Capacidade Instalada
Emissão Total (Kg/h)
licenciada (528 ton/dia)
atual (792 ton/dia)
SO2
16,2
18,4
NO2

4,2

7,5

CO

3,8

7,1

PTS

0,6

1,9

Estimativa das emissões futuras
Como não existem dados de emissão previstos para a fonte FF4 para avaliação dos impactes do
funcionamento futuro da unidade industrial, serão utilizados os VLE’s, referentes a este tipo de
fontes, impostos no Decreto Lei nº 127/2013 de 30 de agosto (Anexo VI - Disposições técnicas
relacionadas com as instalações de incineração e coincineração) e os caudais previstos para as
caldeiras que estarão associadas à fonte FF4:
 45 000 m3/h, 10% O2 (caldeira 4 FLUCAL otimizada);
 33 750 m3/h, 10% O2 (caldeira nova).
De salientar que a simulação dos VLE’s comporta a pior situação possível de emissões
atmosféricas das caldeiras que estarão associadas à fonte FF4. Neste sentido, de uma forma
conservativa serão calculadas as concentrações ao nível do solo para o cenário de emissões mais
adverso.
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Relativamente ao funcionamento futuro, a caldeira nova a instalar apresentará uma produção de
vapor de 15 ton/hora (inferior à produção da caldeira 4 Flucal atualmente existente), podendo
por isso existir a necessidade de, em simultâneo, entrar em funcionamento a caldeira a biomassa
(associada à fonte fixa FF1), de forma a obter a quantidade de vapor necessária ao processo.
Neste sentido, para efeitos de modelação da dispersão, na avaliação dos impactes será
considerada uma alternância das condições de funcionamento semanal entre as caldeiras, ou
seja, uma semana funcionará a caldeira 4 Flucal (caldeira atual otimizada) e noutra semana
funcionará a caldeira nova mais a caldeira a biomassa.
No Quadro 5.9 são apresentadas as emissões futuras (com otimização do sistema de recuperação
energética) das fontes emissoras da Campoaves, considerando o funcionamento alterado.
Quadro 5.9- Emissões das fontes pontuais da Campoaves (situação futura).
Código

Horas de funcionamento
(situação futura)

SO2 (g/s)

NO2 (g/s)

CO (g/s)

Partículas
(g/s)

0,001*/0,010**

0,010*/0,115**

0,001*/0,010**

0,001*/0,015**

150*/150**
FF1

150*/150**
0*/3000**

FF2

7 200

1,142

0,267

0,021

0,062

FF3

7 000

0,222

0,220

0,024

0,006

3 550 (caldeira 4 flucal)

0,491*

0,982*

0,246*

0,074*

3 550 (caldeira nova)

0,435**

0,871**

0,218**

0,065**

FF5

7 200

0,411

0,674

0,479

0,044

FF6

7 500

0,098

0,086

0,273

0,257

FF4

*– Emissões do funcionamento da caldeira atual
**– Emissões do funcionamento da caldeira nova + caldeira a biomassa pequena

Na Figura 5.1 apresenta-se uma comparação entre os valores de emissão atuais e futuros da
Campoaves.
Observam-se ligeiros aumentos nas emissões de poluentes atmosféricos nas fontes FF1, FF2, FF3
e FF5, associados à alteração do número de horas de funcionamento. As emissões na fonte FF6
mantêm-se inalteradas.
A maior alteração (que se associa à diminuição VLE’s impostos e alteração das horas de funcionamento)
ocorre na fonte FF4 a qual se refere às caldeiras alvo do projeto de otimização, sendo que, para SO2, CO
e partículas surgem decréscimos nas emissões e para o NO2 acréscimos.
Relativamente aos odores, considerando que o projeto não tem influência nesta componente,
mantem-se a situação atualmente existente e descrita no capitulo 4.5. Salienta-se que esses
poluentes provêm essencialmente das emissões difusas da UTS da Campoaves e não do projeto
em avaliação.
O modelo de dispersão à escala local foi aplicado para o ano meteorológico de 2017, calculandose as concentrações médias horárias para as 8760 horas do ano, considerando as emissões
atmosféricas referentes aos VLE’s da legislação para a otimização do sistema de recuperação
energética.
Foram calculados os parâmetros estatísticos impostos para os valores limite da legislação
Portuguesa (médias diárias, médias de 8 horas e médias anuais).
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Figura 5.1– Comparação das emissões da Campoaves (situação atual e futura).

A análise dos resultados obtidos foi efetuada, tendo em consideração uma análise quantitativa,
de forma a avaliar as concentrações máximas estimadas comparando-as com a legislação, tendo
também sido avaliadas as distribuições espaciais das concentrações obtidas.
No Quadro 5.10 apresentam-se os valores máximos simulados para o SO2, NO2, CO e partículas,
considerando todas as fontes pontuais em funcionamento da envolvente da unidade e a
otimização do sistema de recuperação energética da Campoaves.
Quadro 5.10- Valores máximos simulados e comparação com os valores limite do Decreto-Lei n.º 102/2010
de 23 de setembro para a proteção da saúde humana para o SO 2, NO2, CO e PM10, situação atual e situação
futura.
Poluente

Valor máximo simulado

Período de
Referência

Atual

1 hora

93 µg.m

-3

43 µg.m

-3

1 dia

38 µg.m

-3

20 µg.m

-3

1 hora

101 µg.m

Ano civil

3 µg.m

Máximo diário das
médias de 8 horas

19 µg.m

1 dia

4 µg.m de
partículas totais

Ano civil

1 µg.m de
partículas totais

Valor limite

Futuro

SO2

-3

101 µg.m

-3

NO2

CO

PM10

-3

-3

4 µg.m

-3

350 µg.m (valor a não exceder mais
de 24 vezes em cada ano civil)
-3

125 µg.m (valor a não exceder mais
de 3 vezes em cada ano civil)
-3

200 µg.m NO2 (valor a não exceder
mais de 18 vezes em cada ano civil)

-3

14 µg.m

40 µg.m

-3

-3

4 µg.m de
partículas totais

-3

-3

1 µg.m de
partículas totais

-3

10 000 µg.m

-3

-3

50 µg.m (valor a não exceder mais de
35 vezes em cada ano civil)

-3

40 µg.m

-3
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Refere-se que os dados de emissão de partículas são referentes a partículas totais, logo as
concentrações simuladas também são. A comparação com a legislação é realizada com os valores
limite de PM10, porque a legislação da qualidade do ar assim o impõe.
Os níveis de qualidade do ar estimados a partir da aplicação do modelo, indicam uma diminuição
de SO2 e CO em relação à situação de referência. O NO2 aumenta e os níveis de PM10 mantêm-se
idênticos.
Os níveis de SO2, NO2, CO e PM10 são claramente inferiores aos limites imposto por lei.
Nas Figuras seguintes apresentam-se os padrões de distribuição das concentrações máximas
horárias e diárias simuladas para o SO2 e NO2, dado serem os poluentes para os quais se
estimaram valores mais elevados.

Figura 5.2–Isolinhas dos níveis de concentração dos valores máximos horários de SO 2 – situação futura.
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Figura 5.3– Isolinhas dos níveis de concentração dos valores máximos diários de SO 2 – situação futura.

Figura 5.4– Isolinhas dos níveis de concentração dos valores máximos horários de NO 2 – situação futura.

Estudo de Impacte Ambiental do projeto de otimização do sistema de recuperação energética da Campoaves
Pág. 179 de 215

Figura 5.5– Isolinhas dos níveis de concentração dos valores máximos anuais de NO2 – situação futura

De acordo com os padrões de distribuição elaborados para os valores máximos horários de SO2 é
possível notar uma diminuição da zona afetada pelas concentrações mais elevadas na envolvente
da Campoaves.
Para o NO2 existe um ligeiro aumento da área afetada pelas concentrações máximas horárias. As
concentrações mais elevadas coincidem, com a envolvente imediata da unidade (cerca de 1 km),
existindo um aumento das concentrações de 35 para 45 µg.m-3, neste local.
Contudo, para ambos os poluentes os valores calculados pelo modelo são inferiores aos valores
limite impostos da legislação.
A análise comparativa entre a situação de ‘não otimização do sistema de recuperação energética’
e ‘otimização do sistema de recuperação energética’ foi também realizada através da obtenção
dos diferenciais de concentrações de poluentes atmosféricos. O diferencial absoluto permite
obter o incremento/diminuição das concentrações do poluente atmosférico em causa, entre o
cenário de referência e o cenário futuro:
diferencia labsoluto   poluente impactes   poluente referência

Na Figura 5.6 e Figura 5.7 apresentam-se os diferenciais de concentração obtidos para os
poluentes SO2 e NO2.
No que diz respeito ao SO2, a diminuição das concentrações horárias ocorre de forma
generalizada na envolvente imediata e a sul da Campoaves com valores de 50 µg/m3 no máximo.
Para o NO2, ocorrem acréscimos das concentrações máximas horárias na envolvente na unidade
num raio de 1 km, com níveis máximos de 11 µg/m3.
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Figura 5.6– Diferencial dos níveis de concentração dos valores máximos horários de SO 2 entre a situação
futura e a situação atual.

Figura 5.7– Diferencial dos níveis de concentração dos valores máximos horários de NO 2 entre a situação
futura e a situação atual.
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A análise dos diferenciais mostra que a implementação do projeto se traduz num decréscimo para
os poluentes SO2, CO e acréscimo para o NO2.
Em termos de relativos ocorrem diminuições nos valores máximos de 54% e 26%, respetivamente
para os poluentes SO2 e CO e aumentos de 33% para o NO2. Não ocorrem alterações significativas
nas concentrações de partículas.
De salientar que, para além das emissões de poluentes atmosféricos provenientes das fontes fixas
da Campoaves. o incremento do número de veículos utilizados para o transporte de estrume e
resíduos, resultará no acréscimo da emissão de partículas.
É também possível a emissão de outros poluentes como metais pesados e dioxinas e furanos
(PCDD/PCDF).
Neste sentido, efetuou-se uma breve avaliação dos possíveis níveis emitidos pela fonte pontual
FF4, relativamente a metais e dioxinas e furanos.
No Quadro 5.11 apresentam-se as emissões previstas tendo em consideração os VLE impostos na
legislação.
Através da aplicação do modelo de dispersão calcularam-se as concentrações médias anuais para
o metais e dioxinas e furanos, considerando o funcionamento futuro da FF4.
Quadro 5.11- Emissões das fontes pontuais da Campoaves (situação futura) referentes a metais e dioxinas e
furanos.
Código

Horas de
funcionamento
(situação futura)

Cd (g/s)

AS (g/s)

Ni (g/s)

Pb (g/s)

PCDD/PCDF
(g/s)

3 550 (caldeira 4
Flucal)

1.23E-04

1.23E-03

1.23E-03

1.23E-03

2.46E-10

3 550 (caldeira
nova)

1.09E-04

1.09E-03

1.09E-03

1.09E-03

2.18E-10

FF4

No Quadro 5.12 apresentam-se os valores máximos simulados e a respetiva comparação com a
legislação.
Quadro 5.12- Valores máximos simulados e comparação com os valores limite do Decreto-Lei n.º 102/2010
de 23 de Setembro para a proteção da saúde humana para metais.
Poluente

Período de
Referência

Valor máximo simulado
-3

As

1,2 ng.m

Cd

0,12 ng.m
Ano civil

-3

-3

Ni

1,2 ng.m

Pb

0.0012 µg.m

Valor limite/Valor alvo
6 ng.m

-3

5 ng.m

-3

20 ng.m
-3

-3

0,5 µg.m

-3

Da análise dos valores obtidos e reportados nos quadros anteriores observa-se que os níveis de
metais estimados, para fonte FF4 não ultrapassam quaisquer dos valores limite impostos. Para o
As, o valor estimado é cerca de 20 % do valor limite da legislação, enquanto que para os restantes
poluentes os níveis são muito inferiores aos limites.
No que diz respeito a dioxinas e furanos, obteve-se um valor máximo horário de
3,4 fg I-TEQ.m-3 e um valor anual de 0,23 fg I-TEQ.m-3. Os valores de concentração obtidos de
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dioxinas e furanos são significativamente inferiores a 100 fg I-TEQ.m-3, valor referente a zonas
rurais ou urbanas não contaminadas23.
A otimização do sistema de recuperação energética da Campoaves dará cumprimento ao Decreto-Lei
n.º 127/2013. As alterações da grelha de combustão tais como homogeneização do fluxo de ar
primário, aumento dos níveis de concentração do oxigénio na zona de combustão e aumento da
temperatura do ar de combustão, permitirão uma queima mais completa diminuindo as emissões
de dioxinas e furanos. Considerando que também será instalado um sistema de tratamento onde
a adsorção de dioxinas é realizada, pressupõe-se que os níveis destes poluentes no futuro sejam
inferiores aos atuais.
Em suma, conclui-se que com a otimização do sistema de recuperação energética, ocorrerá um
decréscimo dos níveis de concentração para os poluentes SO2 e CO, manutenção dos valores para as
PM0 e aumento para o NO2 (33% em relação à situação atual). Pressupõe-se também uma diminuição
nas concentrações de dioxinas e metais.
Considerando um balanço conservativo entre os acréscimos e decréscimos nos níveis de concentração
de poluentes no ar ambiente, conclui-se que a otimização do sistema de recuperação energética da
Campoaves se traduz num impacte negativo, direto, certo, permanente, restrito e de magnitude
moderada devido ao acréscimo das concentrações de NO2. Considera-se que o impacte daí resultante é
de baixa intensidade pelo que globalmente é pouco significativo.

5.7

Ambiente Sonoro
5.7.1 Metodologia
Os critérios de avaliação dos impactes para a componente do ambiente sonoro baseiam-se nas
regras estabelecidas para atividades ruidosas no Decreto-Lei nº9/2007, de 17 de janeiro.
As operações contabilizadas para a fase de construção serão de carácter temporário e deverão
estar em conformidade com o Artigo 14º - Atividades Ruidosas Temporárias do Regulamento
Geral do Ruído (RGR).
Este artigo refere que é proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias na proximidade
de:
a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as
8 horas;
b) Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento;
c) Hospitais ou estabelecimentos similares.
O exercício destas atividades ruidosas temporárias previsto no artigo anterior pode ser
autorizado, em casos excecionais e devidamente justificados, mediante emissão de licença
especial de ruído pelo respetivo município, que fixa as condições de exercício da atividade
relativas aos aspetos referidos nos números 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 do artigo 15º. A licença especial de
ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada ao respeito nos
recetores sensíveis do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no
período do entardecer e de 55 dB(A) no período noturno.
Assim, na fase de construção, o grau de intensidade de natureza negativa é atribuído da seguinte
forma:
 Muito Baixa – quando não existe alteração dos níveis sonoros existentes na situação de
referência junto a recetores sensíveis;

23

WHO (1995b). Updating and revision of the air quality guidelines for Europe. Report on the WHO working group on PCBs, PCDDs and PCDFs
Denmark.
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 Baixa – quando existe alteração dos níveis sonoros existentes na situação de referência,
mas não existe ultrapassagem dos critérios de avaliação (valor limite do indicador LAeq do
ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período
noturno) junto a recetores sensíveis;
 Média – quando existe alteração dos níveis sonoros existentes na situação de referência
e ultrapassagem de um dos critérios de avaliação (valor limite do indicador L Aeq do ruído
ambiente exterior de 60 dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período
noturno) junto a recetores sensíveis;
 Alta – quando existe alteração dos níveis sonoros existentes na situação de referência e
ultrapassagem dos 2 critérios de avaliação (valor limite do indicador LAeq do ruído
ambiente exterior de 60 dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período
noturno) junto a recetores sensíveis.
Em fase de funcionamento, sempre que uma atividade ruidosa permanente se situe na
proximidade de recetores sensíveis, há que respeitar simultaneamente os valores limite de
exposição e o critério de incomodidade:


A aplicação do critério de exposição máxima (alínea a) do n.º 1 do artigo 13º do RGR,
que remete para o seu artigo 11º) obriga ao cumprimento de valores limite de ruído
ambiente exterior para zonas mistas: valores de Lden igual ou inferior a 65 dB(A) e Ln igual
ou inferior a 55 dB(A).



A aplicação do critério de incomodidade (alínea b) do n.º 1 do artigo 13º do RGR) exige
que: a diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante
a ocorrência do ruído particular da atividade ou atividades em avaliação e o valor do
indicador LAeq do ruído residual, não poderá exceder 5 dB(A) no período diurno (7h-20h),
4 dB(A) no período entardecer (20h-23h) e 3 dB(A) no período noturno (23h-7h).

Em termos da avaliação de impactes da componente ambiente sonoro na fase de funcionamento
a análise tem em consideração o seguinte grau de intensidade de natureza negativa:
 Muito Baixa – quando não existe alteração dos níveis sonoros existentes na situação de
referência junto a recetores sensíveis;
 Baixa – quando existe alteração dos níveis sonoros existentes na situação de referência,
mas não existe ultrapassagem dos critérios de avaliação (valores limite de exposição e
critério de incomodidade) junto a recetores sensíveis;
 Média – quando existe alteração dos níveis sonoros existentes na situação de referência
e ultrapassagem de um dos critérios de avaliação (valores limite de exposição ou critério
de incomodidade) junto a recetores sensíveis;
 Alta – quando existe alteração dos níveis sonoros existentes na situação de referência e
ultrapassagem dos 2 critérios de avaliação (valores limite de exposição ou critério de
incomodidade) junto a recetores sensíveis.
5.7.2 Classificação de impactes
Na fase de construção as principais ações potencialmente suscetíveis de causar incomodidade
correspondem à instalação/remoção de equipamentos e à escavação a realizar. Trata-se de
operações de curta duração realizadas no interior do edificado não se prevendo assim que ocorra
alteração dos níveis sonoros junto dos recetores sensíveis, os quais se localizam a pelo menos
680 m do projeto.
Na fase de funcionamento as principais ações potencialmente suscetíveis de causar impacte
residem no transporte do volume adicional de estrume e de cinzas resultantes do processo e no
próprio funcionamento da instalação (equipamentos).
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No que respeita ao funcionamento da instalação, nomeadamente da nova caldeira, é importante
salientar que esta caldeira será implantada no edifício da caldeira 4 Flucal (atualmente existente)
e não funcionará em simultâneo com a caldeira 4. O funcionamento entre as duas caldeiras será
alternado. Acresce ainda o facto do projeto se implantar em zona industrial e afastado dos
recetores sensíveis, estando o recetor sensível (habitação) localizado a 680 m da Campoaves.
Tendo em consideração que, não existe informação sobre os níveis sonoros emitidos pela nova
caldeira, pressupõe-se que esta terá um funcionamento idêntico à atual. Nesse sentido, e tendo
em conta que as duas caldeiras não funcionarão em simultâneo, não são expectáveis alterações
dos níveis sonoros no local, não existindo qualquer afetação dos recetores sensíveis da área
envolvente.
Ao longo das vias que dão acesso à unidade industrial, tendo em consideração que esta é uma
zona de bastante tráfego, não é expectável que o incremento de veículos (mais um por dia), face
ao tráfego e condições sonoras atualmente existentes, venha a causar impactes relevantes nos
recetores sensíveis localizados nas proximidades dessas vias, prevendo-se assim que o impacte
associado à fase de funcionamento da unidade industrial embora negativo, direto, certo,
permanente, restrito, de magnitude moderada e de muito baixa intensidade, será insignificante.
Fazendo uma análise ao aumento da capacidade instalada das linhas de tratamento, constata-se
que as medições de ruído realizadas no final de 2017 foram feitas já com esse aumento
implementado. Os resultados obtidos para a avaliação da conformidade do funcionamento da
UTS com o critério de incomodidade, concluiu que o critério de incomodidade era cumprido no
recetor sensível analisado. Nesse sentido, considera-se que não existiu qualquer impacte sobre
esta componente.
A fase de desativação, consiste apenas na remoção dos equipamentos no interior do edifício e
transporte dos mesmos, pelo que terá impactes idênticos aos da fase de construção.

5.8

Solos e Uso do Solo
5.8.1 Metodologia
São considerados impactes sobre os solos e respetivos usos todas as modificações relevantes à
situação de referência atual e perspetivas de evolução futura, direta ou indiretamente associadas.
No que respeita ao uso do solo propriamente dito, a avaliação é efetuada com base nas
alterações previstas no uso e ocupação atual do solo; sendo negativo sempre que ocorre uma
artificialização da área a ocupar e positivo quando se prevê uma requalificação da área.
A avaliação da intensidade dos impactes negativos baseia-se nos critérios de seguida
apresentados, valorizando-se sobretudo a importância que o solo possui em função da sua
aptidão agrícola, considerando-se que os solos com maior aptidão agrícola são mais importantes:
 Muito baixa – quando apesar de poderem ocorrer alterações às características morfológicas
do solo, o seu perfil natural não é alterado e a capacidade de uso não é afetada; sem
alteração do uso, ou podendo ocorrer uma alteração do uso não ocorre qualquer tipo de
artificialização da área; possibilidades de contaminação em solos sem aptidão para uso
agrícola;
 Baixa – quando ocorrem alterações ao perfil de um solo que não possui qualquer aptidão
para a agricultura. Ocorre uma artificialização do local de intervenção mas sem ocupar solos
com aptidão agrícola; possibilidades de contaminação em solos com aptidão para a
agricultura condicionada a marginal;
 Média – quando ocorre a destruição do perfil de um solo com aptidão para a agricultura
condicionada a marginal. Ocorre uma artificialização do local de intervenção em solos com
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aptidão para a agricultura condicionada a marginal; possibilidades de contaminação em solos
com aptidão moderada para a agricultura;
 Alta – Quando ocorre a destruição do perfil de um solo com aptidão para a agricultura
moderada a elevada. Ocorre a artificialização de áreas com aptidão para a agricultura
moderada a elevada; possibilidades de contaminação em solos com aptidão elevada para a
agricultura.
5.8.2 Classificação de impactes
O projeto em avaliação não possui ações potencialmente indutoras de impactes sobre os solos. As
atividades relacionadas com o projeto que enquadram a avaliação de impacte ambiental
ocorrerão no interior do edificado existente em área totalmente impermeabilizada e com uso
industrial.
Na fase de construção serão instalados os equipamentos de beneficiação da caldeira existente e a nova
caldeira no interior do edifício da caldeira já existente sobre piso de serviço impermeável. No
edifício de armazenamento de estrume será efetuada uma escavação para construção de um
fosso para colocação do estrume, de onde resultarão 325 m3 de sedimentos (areias). O fosso será
impermeabilizado. Desta forma, não existirão assim quaisquer alterações às características
morfológicas e de aptidão dos solos presentes na área de estudo, mantendo-se o uso atualmente
existente no local - uso industrial.
Na fase de funcionamento, face ao tipo de atividade em causa, a qual envolve o manuseamento
de estrume e a produção de cinzas há que avaliar a possibilidade de poder ocorrer a
contaminação dos solos localmente. Neste contexto, releva-se o facto do estrume se encontrar
armazenado no interior do edifício sendo encaminhado automaticamente pelo sem fim para as
caldeiras também localizadas no interior do edifício. As cinzas resultantes do processo (atualmente
armazenadas numa área impermeabilizada a céu aberto) passarão a ser recolhidas por um sistema de
extração a seco e armazenadas num contentor estanque no interior do edifício. Desta forma não são
esperados quaisquer impactes sobre os solos.
A fase de desativação, a qual consiste na remoção dos equipamentos presentes no interior do
edifício não terá quaisquer reflexos relevantes ao nível desta componente. O edifício ficará
disponível para receber outra atividade enquadrada no uso industrial.

5.9

Ordenamento do Território
5.9.1 Metodologia
A avaliação dos impactes é feita qualitativamente, com base na articulação das características da
unidade industrial da Campoaves e do projeto de otimização do sistema de recuperação
energética com as estratégias preconizadas nos instrumentos de gestão territorial referidos na
situação de referência e nos efeitos sobre a dinâmica urbana e territorial.
Neste contexto, os impactes poderão ser positivos, quando ocorre uma integração e/ou
compatibilidade com as estratégias preconizadas e/ou servidões administrativas/restrições de
utilidade pública presentes na área, ou negativos, quando não se verifica uma integração e/ou
compatibilidade com as estratégias preconizadas e/ou servidões administrativas/restrições de
utilidade pública presentes na área.
5.9.2 Classificação de impactes
Face ao estipulado no PDM da Figueira da Foz, procede-se à avaliação conformidade com o
disposto nos artigos 10.º (Estrutura Ecológica Municipal), 101.º (identificação), 102.º (uso e
ocupação) e 103.º (regime de edificabilidade) do regulamento do PDM.
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Do ponto de vista da classificação e qualificação do solo para efeitos de ocupação, uso e
transformação do solo, a área da implantação da Campoaves encontra-se classificada como
‘Espaços de atividades económicas’, estando assim conforme os uso permitidos ao abrigo do
artigo 101.º ‘Os Espaços de Atividades Económicas correspondem a espaços que se destinam
preferencialmente ao acolhimento de atividades económicas com especiais necessidades de
afetação e organização do espaço urbano’.
Nestes espaços são admitidos estabelecimentos industriais e empresariais, de acordo com a
legislação em vigor, sendo também permitidos usos como equipamentos e espaços verdes de
utilização coletiva e infraestruturas, armazenagem, logística, unidades de recolha, tratamento,
eliminação, desmantelamento e valorização de resíduos, comércio e serviços (artigo 102.º).
No que concerne ao regime de edificabilidade, de referir que a Campoaves ocupa um lote do
Parque Industrial e Empresarial da Figueira da Foz, com uma área de 39 299 m2. As edificações da
Campoaves, totalizam uma área de implantação de 7812 m2, com uma área bruta de construção
de 7443 m2, uma superfície impermeabilizada de cerca de 46% e uma volumetria de 95739,97 m 3,
sendo a cércea máxima de 19,40 m.
Pela análise do Quadro 5.13 constata-se assim que a Campoaves, cumpre com os parâmetros
estipulados no regulamento do PDM. A altura máxima apesar de estar fixada no PDM a um
máximo de 15 m, o mesmo refere que pode ser excedida nas situações devidamente justificadas
por necessidades produtivas ou tecnológicas.
Estando a Campoaves localizada no Parque Industrial e Empresarial da Figueira da Foz, está
também conforme o artigo 10.º, na medida em que não se sobrepõe a qualquer área da estrutura
ecológica municipal identificada na planta de ordenamento (ver Figura 4.46 no capítulo 4).
Quadro 5.13- Parâmetros aos quais a urbanização de áreas industriais deve obedecer.
Parâmetros

PDM

UTS Campoaves

Índice de ocupação máximo

1,5

0,2

Índice de impermeabilização

0,8

0,46

Altura máxima (m)

15 *

19,40

Afastamento frontal (m)

10

16,15

Afastamento lateral (m)

5

5

(*) podendo ser excedida nas situações devidamente justificadas por necessidades produtivas
ou tecnológicas

Ao nível das restrições de utilidade pública, observa-se que a área ocupada pela Campoaves não
se encontra abrangida por nenhuma restrição de utilidade pública (RAN e REN) (Figura 4.49 e
Figura 4.50 no capítulo 4).
Ao nível das servidões administrativas, segundo a planta de condicionantes do PDM da Figueira
da Foz, verifica-se que a Campoaves não afeta quaisquer equipamentos ou infraestruturas (Figura
4.47 no capítulo 4).

5.10 Biodiversidade
5.10.1 Metodologia
A avaliação da importância dos impactes é realizada com base no grau de afetação da fauna e
flora locais, considerando para o efeito o seu valor conservacionista determinado na situação de
referência. Para tal, teve-se em consideração essencialmente o valor e funcionalidade dos
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diversos habitats e a importância da área para a conservação dos habitats e populações de
espécies com interesse conservacionista (ameaçadas e/ou constantes nas Diretivas Aves e/ou
Habitats).
O grau de intensidade de natureza negativa é atribuído da seguinte forma:
 Muito Baixo – Quando, apesar de ocorrer destruição de comunidades vegetais e/ou
afetação de populações de espécies, estas mantêm sensivelmente a mesma abundância
e área de ocorrência local. Não existe qualquer afetação de habitats/espécies com
interesse conservacionista;
 Baixo - Quando há um efeito prejudicial ao nível dos habitats/espécies que resulta numa
redução da sua abundância ou da área de ocorrência local, não sendo no entanto
afetados de forma relevante espécies/habitats com interesse conservacionista;
 Médio - Quando há um efeito prejudicial ao nível dos habitats/espécies que resulta na
redução da abundância ou da área de ocorrência de espécies/habitats com interesse
conservacionista;
 Alta - Quando há um efeito prejudicial ao nível dos habitats/espécies que resulta na
redução da abundância ou da área de ocorrência de espécies/habitats considerados
prioritários no âmbito das Diretivas Habitats ou Aves.
5.10.2 Classificação de impactes
Previamente à análise que de seguida se apresenta é de ressalvar que, face à localização e
condições de funcionamento do projeto, não ocorrerá a afetação de qualquer área de
reconhecido interesse conservacionista nomeadamente área do sistema nacional de áreas
classificadas. A área com interesse conservacionista mais próxima (Estuário do Mondego)
encontra-se afastada do local de implantação do projeto o qual se encontra localizado no extremo
sul da área industrial.
Nesta análise há que ter em consideração que:
 Não ocorrerão quaisquer alterações ao uso do solo/destruição de vegetação;
 O projeto consiste na instalação de novos equipamentos e construção de um fosso no
interior do edificado já existente em área industrial;
 Decorrente dessa alteração ocorrerá consumo de matérias-primas (estrume) que será
valorizado energeticamente nas caldeiras.
Assim, as principais atividades potenciadoras de causarem impactes sobre a biodiversidade local
relacionam-se com o incremento do transporte do estrume na fase de funcionamento na medida
em que no local de implantação do projeto não ocorrerá qualquer destruição de habitat nem
afetação da diversidade de espécies nem da abundância de indivíduos. As espécies de fauna
atualmente existentes na área do parque industrial (baixa diversidade e abundância) continuarão
a estar presentes em qualquer uma das fases de projeto (construção, funcionamento e
desativação) com a mesma diversidade (que é baixa) e abundância (que é reduzida). Trata-se de
espécies comuns bem adaptadas á presença humana.
Assim, a circulação de veículos associados ao transporte do estrume nas vias rodoviárias,
sobretudo durante a fase de funcionamento em que o tráfego será mais intenso, poderá
potenciar a ocorrência de mortalidade por colisão ou atropelamento de pequenos vertebrados
nessas vias. O incremento de veículos pesados provocado pelo projeto, tendo em conta as
capacidades instaladas, será no máximo de 1 camião/dia pelo que o potencial incremento de
atropelamento, nas vias rodoviárias da envolvente, em que o tráfego já é intenso, não será
relevante. Trata-se de um impacte negativo, direto, possível, ocasional, abrangente e de
magnitude moderada. Tendo por base área de aproximação ao projeto (concelho), o elevado
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volume de tráfego que circula nessas vias e as características ecológicas dos biótopos e da
comunidade faunística dessa área, estima-se que o impacte apresente uma intensidade baixa e
que no global seja pouco significativo.
Na presente avaliação há ainda a considerar o facto de parte da área não afeta à unidade
industrial (mas inserida no lote de implantação) estar invadida por espécies vegetais exóticas
invasoras (Arundo donax, Acacia saligna e Acacia longifolia). Embora não exista nenhuma ação de
projeto que interfira direta ou indiretamente sobre essa área, não é de menosprezar, no presente
contexto, a hipótese de ocorrer o corte da vegetação aí presente (gestão de combustível) e que,
como resultado desse corte, poder vir a existir o transporte de partes vegetativas dessas espécies
para o exterior deste território, fomentando a invasão de outras áreas. Caso essa situação se
venha a verificar poderão ocorrer impactes negativos noutras áreas cuja intensidade e significado
dependerá, naturalmente, das características naturais pré-existentes nessas áreas.
Relativamente às fases de construção e de desativação, às quais também está associada a
circulação de veículos pesados para o transporte de equipamentos, o risco de ocorrência de
atropelamentos/colisões será muito menor, na medida em que o número de veículos envolvidos
será muito inferior.

5.11 Paisagem
De um modo geral, a instalação de um determinado projeto poderá induzir à ocorrência de
impactes negativos na paisagem, que podem ser decorrentes, durante a fase de construção, dos
trabalhos de desmatação, de aterros e desaterros, da presença de máquinas, dos trabalhos de
infraestruturação da área, dos trabalhos de construção, e, durante a fase de exploração, da
presença física das estruturas construídas.
Uma vez analisada a paisagem da UEVP3, onde se insere a área de projeto, e concretamente o
local de implantação da já existente unidade industrial Campoaves no Parque Industrial e
Empresarial da Figueira da Foz, segue-se uma segunda etapa do estudo onde é analisado e
avaliado o impacte visual provocado na paisagem pelo projeto. Esta análise baseia-se, por um
lado, nos valores de sensibilidade da paisagem alcançados e, por outro lado, nas ações do projeto
de otimização do sistema de recuperação energética e das implicações que as mesmas produzirão
quanto a alterações na volumetria, densidade da construção, materiais e alterações nos espaços
verdes, entre outras.
A análise de impactes visuais do projeto em avaliação sobre a paisagem teve em conta os seguintes
pontos fundamentais de projeto:
 A situação de referência considerada para este estudo consiste numa unidade industrial
licenciada que se encontra atualmente envolvida por diversas outras unidades industriais
sediadas num parque industrial;
 Todas as intervenções (escavação do fosso e instalação/substituição de equipamentos do
sistema de otimização) serão realizadas no interior do edificado já existente o qual não
sofrerá quaisquer alterações físicas ao nível exterior;
 As atividades relacionadas com o funcionamento do projeto de alteração são as mesmas que
já ocorrem com o funcionamento do projeto atual.
Tal como descrito, com maior detalhe, no Capítulo 3 referente à descrição do projeto, as
alterações decorrerão no interior de um edifício com 1 096,31 m2 de área bruta de construção,
construído em 2014 não sendo efetuadas alterações externas ao edificado existente.
Por forma a melhor se compreender que o projeto não terá qualquer intervenção no edificado
existente, no Quadro 5.14 apresenta-se o índice de construção do edifício onde será colocada a
nova caldeira antes e após a implementação do projeto em avaliação.
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Quadro 5.14- Índice de construção - edifício da caldeira e armazenamento de estrume.
Cércea
Área Bruta
Edifício
Nº Pisos
Área de Implantação
(m)
Construção
2

1.068,5 m

2

1.068,5 m

Atual

19,40

2

1.096,31 m

Após alteração

19,40

2

1.096,31 m

2
2

Considerando o acima descrito o alçado da unidade industrial manter-se-á igual ao da atualidade
(Figura 5.8) bem como a planta de implantação apresentada no Anexo II do Volume III.

Figura 5.8– Alçado da Unidade Industrial Campoaves, no lote do Parque Industrial e Empresarial da Figueira
da Foz (Fonte: Projeto de Arquitetura, sem escala).

Na Figura 5.9 apresentam-se algumas imagens da área de implantação da unidade industrial
evidenciando a baixa sensibilidade visual da área de projeto já existente.

Figura 5.9– Unidade Industrial Campoaves no Parque Industrial e Empresarial da Figueira da Foz.

Uma vez que a implementação do projeto não irá interferir com nenhuma alteração do espaço
edificado, nem do espaço exterior do mesmo, não ocorrerão quaisquer impactes paisagísticos.
Atualmente a área onde se insere o projeto apresenta uma paisagem com baixa sensibilidade
visual, considerando-se que as suas características intrínsecas não serão alteradas.
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5.12 Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico
A implementação do projeto de otimização do sistema de recuperação energética da Campoaves
não introduz qualquer alteração à situação atual da área de estudo no que respeita a novas
ocupações do solo nem modo de operação, pelo que não são expectáveis impactes nem durante
a fase de execução do projeto nem durante o seu funcionamento.
Com base nos dados disponíveis, considera-se que não ocorrem ações que interfiram diretamente
com elementos valor patrimonial, não resultando desta forma em impactes negativos.

5.13 População e Saúde Humana
5.13.1 Metodologia
Tendo por base o que são as características do projeto, nomeadamente no que respeita à sua
implantação e funcionamento, a avaliação dos impactes é efetuada considerando os efeitos que o
projeto tem sobre o emprego, condições de circulação da população local e saúde da população
próxima à área de implantação do projeto.
Na afetação da população, os impactes decorrem da circulação de camiões aquando do
transporte de matérias-primas e de produtos. Os impactes decorrentes da circulação estão
relacionados com os indicadores socioeconómicos, mas também com outras componentes
ambientais que poderão condicionar o bem-estar da população vizinha.
Assim sendo, a determinação da natureza dos impactes do projeto poderá ter dois sentidos:
negativo ou positivo. Os impactes positivos resultam da importância que o projeto tem na
diminuição do número de desempregados inscritos no centro de emprego. Os impactes negativos
resultam dos efeitos sobre as condições de circulação dos residentes locais devido à circulação de um
número adicional de veículos e potenciais efeitos adversos sobre a saúde humana.
Os impactes de natureza positiva são classificados segundo a seguinte escala de Intensidade:
 Muito Baixa – o projeto contribui para diminuir a taxa de desemprego do concelho até
0,05% inclusive;
 Baixa – o projeto contribui para diminuir a taxa de desemprego entre 0,05% e 0,5%. A
atividade desenvolvida tem efeitos importantes na atividade económica;
 Média – o projeto contribui para diminuir a taxa de desemprego em mais de 0,5% a 1%;
 Alta - o projeto contribui para diminuir a taxa de desemprego em mais de 1%.
Os impactes de natureza negativa são classificados de acordo com as seguintes classes de
intensidade:
 Muito Baixa - quando volume de tráfego gerado não provoca sobrecarga da rede de
infraestruturas;
 Baixa - quando o volume de tráfego gerado provoca uma ligeira sobrecarga da rede de
infraestruturas rodoviárias existentes, mas não coloca em causa a liberdade de
circulação da população local;
 Média - quando o volume de tráfego gerado provoca uma sobrecarga da rede de
infraestruturas rodoviárias colocando em causa a liberdade de circulação da população
local;
 Alta - o volume de tráfego gerado provoca uma sobrecarga significativa da rede de
infraestruturas rodoviárias constituindo um obstáculo à circulação da população local.
A “Organização Mundial de Saúde” (OMS) define a saúde como “um estado de completo bemestar físico, mental e social e não somente ausência de afeções e enfermidades”.
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A Avaliação de Impactes na Saúde (AIS) pretende identificar de que modo o projeto induz
alterações não intencionais nos determinantes da saúde e as consequentes alterações nos
resultados em saúde (Quigley et al., 2006). A AIS estabelece a base para uma apreciação pró-ativa
dos riscos associados aos perigos para a saúde. Mas a AIS também considera a melhoria nas
oportunidades para a saúde geradas pelos processos de desenvolvimento. Os perigos, riscos e
oportunidades para a saúde podem ainda ser explicitamente considerados na avaliação
ambiental.
Para facilitar a compreensão dos determinantes da saúde tem sido frequente agrupá-los nas
seguintes categorias: fixos ou biológicos (idade, sexo, fatores genéticos); sociais e económicos
(pobreza, emprego, posição socioeconómica, exclusão social); ambientais (habitat, qualidade do
ar, qualidade da água, ambiente social); estilos de vida (alimentação, atividade física, tabagismo,
álcool, comportamento sexual); acesso aos serviços (educação, saúde, serviços sociais,
transportes, lazer). Todos os determinantes mencionados influenciam, num ou noutro sentido, o
estado de saúde individual, familiar ou comunitário.
Existem dois modelos complementares de saúde: um modelo bioquímico focado na doença, e nos
seus mecanismos causais, e um modelo social, ou socio-ambiental, que incide sobre os
determinantes que influenciam a saúde e o bem-estar. Paralelamente têm sido desenvolvidos
esforços para relacionar os modelos socio-ambiental e bioquímico de saúde com os serviços dos
ecossistemas.
A metodologia utilizada no presente estudo para identificar e triar (screening) os potenciais
impactes de um projeto sobre a saúde baseia-se no cruzamento entre as várias áreas de saúde
ambiental e as alterações nos ecossistemas induzidas pelo projeto, tendo presente os serviços
providenciados por esses mesmos ecossistemas.
As áreas de saúde ambiental a considerar na avaliação de impactes na saúde são elencadas no
Quadro 5.15.
Quadro 5.15- Áreas de saúde ambiental e determinantes sociais.
1

Doenças relacionadas com
vetores (DRVs)

Malária, esquistossomose, dengue, oncocercose, filariose linfática, febre amarela,
entre outras.

2

Questões habitacionais e
respiratórias

Infeções respiratórias agudas (bacterianas e virais), pneumonias, tuberculose;
Efeitos da habitação, superlotação e inflação dos custos com habitação

3

Medicina veterinária e
zoonoses

Brucelose, raiva, tuberculose bovina, gripe aviária, entre outras

4

Doenças transmissíveis
sexualmente (DTS)

VIH/SIDA, sífilis, gonorreia, clamídia, hepatite B

5

Doenças relacionais com
saneamento básico e solos

Giardíase, vermes, acesso e qualidade da água, gestão de esgotos e de resíduos

6

Questões relacionadas com
os alimentos e nutrição

Atraso no crescimento, desperdício, anemia, doenças micronutrientes (incluindo
deficiências de vitaminas, ferro, iodo); mudanças nas práticas agrícolas, de caça,
pesca e coleta de subsistência; gastroenterite (bacteriana e viral); inflação dos
produtos alimentares

7

Acidentes e ferimentos

Tráfego rodoviário, cheias e derramamentos, construção (relacionada com a
habitação e com o projeto) e afogamentos

8

Exposição a substâncias
potencialmente perigosas

Pesticidas, fertilizantes, poeiras rodoviárias, poluição do ar (interior e exterior,
relacionados com veículos, cozimento, aquecimento ou outras formas de
combustão ou incineração), recargas de aterro ou cinzas de incineração e
quaisquer outros solventes, tintas, óleos ou produtos de limpeza relacionados
com os projetos, subprodutos ou descargas ambientais

9

Determinantes sociais de
saúde

Incluindo:
 psicossocial, depressão,
 violência e preocupações de segurança
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 abuso de substâncias (drogas, álcool, tabagismo), e
 mudanças na coesão social,
 produção social de doenças, política económica de saúde e questões
socioeconómicas como reassentamento ou deslocalização,
 questões de género, educação, rendimento económico, emprego, classe
social, raça ou etnia,
 entre outros tópicos.
10

Práticas culturais de saúde

Papel da medicina tradicional, medicamentos indígenas e práticas culturais de
saúde únicas

11

Infraestrutura e capacidade
dos serviços de saúde

Infraestrutura física, níveis de pessoal e de competências, capacidades técnicas
das instalações locais de saúde; competências de gestão de programas e
coordenação e alinhamento do projeto ao nível nacional e local com os
programas de saúde existentes e os planos futuros

12

Doenças não transmissíveis

Hipertensão arterial, diabetes, acidente vascular cerebral, distúrbios
cardiovasculares, cancro e saúde mental

A seleção das questões de saúde consideradas como relevantes para uma determinada tipologia
de projeto em avaliação e um determinado contexto territorial, pode ser estruturada
considerando os potenciais efeitos das alterações nos ecossistemas e o seu cruzamento com as
áreas de saúde ambiental (Quadro 5.16).
Quadro 5.16- Relações entre as alterações no ecossistema e a área de saúde ambiental impactada.
Alteração no
ecossistema

Exemplo de pressão
Mudanças nos padrões de migração da vida
selvagem e uso dos habitats; disponibilidade
de terra para caça e /ou agricultura;
perturbação de/ reservatório de vetor de
doença e disponibilidade de plantas
medicinais; locais culturalmente significativos
para práticas tradicionais de cura
Mudanças na disponibilidade de peixes e
espécies de vida selvagem para subsistência,
disponibilidade de água

Categoria de serviço
dos ecossistemas
impactado

Área de saúde
ambiental
impactada

Aprovisionamento,
regulação, cultural,
apoio

Alimentos e
nutrição, VRDs,
zoonoses,
acidentes,
práticas
culturais

A

Uso do solo

B

Colheita e
consumo de
recursos

C

Poluição

Mudanças na qualidade da água, padrão de
recursos hídricos, solos

Aprovisionamento,
regulação, cultural,
apoio

D

Introdução de
espécies invasoras

Mudanças no padrão de migração da vida
selvagem e uso do habitats, disponibilidade de
terra para caça e /ou agricultura, perturbação
em reservatório de vetor de doença,
disponibilidade de plantas medicinais, etc.

Aprovisionamento,
regulação, apoio

E

Estrutura
demográfica

Imigração, reassentamento

Aprovisionamento,
regulação

Estrutura
económica

Diminuição da dependência da purificação de
água e tratamento de resíduos,
regulamentação de qualidade solos e doenças,
serviços dos ecossistemas para colheita e
recursos

Regulação

Acidentes,
VRDs, zoonoses,
saneamento

Diminuição do uso de plantas medicinais,
práticas tradicionais de cura

Aprovisionamento,
cultural

Práticas
culturais

Diminuição da dependência da purificação de

Aprovisionamento,

Saneamento,

F

G
H

Estrutura sócio
política, cultural ou
religiosa
Científica e

Aprovisionamento,
regulação, cultural,
apoio

Alimentos e
nutrição,
saneamento,
Exposição a
substâncias,
alimentos e
nutrição,
saneamento
Alimentos e
nutrição, VRDs,
zoonoses,
acidentes,
práticas
culturais
Habitação,
alimentos e
nutrição,
saneamento,
DTS

Estudo de Impacte Ambiental do projeto de otimização do sistema de recuperação energética da Campoaves
Pág. 193 de 215

Alteração no
ecossistema
tecnológica

Exemplo de pressão
água e tratamento de resíduos,
regulamentação de qualidade solos e doenças,
aumento eficiência das práticas agrícolas

Categoria de serviço
dos ecossistemas
impactado
regulação

Área de saúde
ambiental
impactada
DTS, alimentos
e nutrição,

5.13.1 Classificação de impactes
5.13.1.1 Fase de construção
O sistema de recuperação energética da Campoaves que agora se pretende otimizar foi instalado
na Unidade de Tratamento de Subprodutos (UTS) em 2014.
O projeto em avaliação, consiste na otimização do gerador de vapor a estrume avícola existente e
na instalação de uma nova caldeira que utilize estrume avícola como combustível.
No âmbito do presente projeto não serão efetuadas quaisquer alterações estruturais ao edificado
existente, pelo que a fase de construção corresponde apenas às alterações ao nível da caldeira 4
existente, à colocação de uma caldeira nova e à construção de um fosso para armazenamento do
estrume no interior do edificado já existente (ver capítulo 3.4).
Os equipamentos necessários para a alteração da cadeira existente e colocação da nova caldeira
serão transportados para o local em veículo pesado, desconhecendo-se quer o número de
veículos envolvidos bem como o número de operários. No entanto, tendo em conta que as
alterações ao nível da caldeira 4 existente e colocação da nova caldeira será faseada no tempo,
não são expectáveis grandes volumes de tráfego nem de mão de obra contratada.
Assim, embora se desconheça quantas pessoas serão contratadas, considera-se que o impacte no
emprego é positivo, direto, certo, temporário (limitado ao tempo da instalação os equipamentos), de
magnitude moderada e de muito baixa intensidade, pelo que o impacte no emprego é insignificante.
Ao nível da mobilidade, os efeitos resultarão do transporte dos equipamentos para proceder à
concretização do projeto. O transporte será efetuado num curto espaço de tempo, com recurso a um
reduzido número de veículos, desconhecendo-se o itinerário que será realizado.
Face às características da rede de acessibilidades da envolvente próxima a qual possui um largo período
de operacionalidade, considera-se que o impacte sobre a mobilidade, apesar de negativo e certo, será
temporário, restrito, de magnitude reduzida e de muito baixa intensidade, pelo que o impacte é
insignificante.
5.13.1.2 Fase de funcionamento
Emprego
A Campoaves desenvolve a sua atividade no ramo de atividade económica de “indústria
alimentar” cujo o número de empregos, de acordo com os últimos censos, representava 12,0 %
do total de empregos da indústria transformadora do concelho da Figueira da Foz. Assumindo que
os funcionários residem no concelho da Figueira da Foz, a UTS da Campoaves contribui
atualmente para o emprego de 6% das pessoas a laborar neste ramo de atividade no concelho.
No âmbito do projeto em avaliação - otimização do sistema de recuperação energética - está
prevista a criação um posto de trabalho, pelo que, na fase de funcionamento, o impacte do
projeto sobre o emprego é positivo, direto, certo, permanente, restrito, magnitude moderada e
de intensidade muito baixa, pelo que, no global, o impacte é insignificante.
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Mobilidade
O tráfego associado ao funcionamento do projeto de recuperação energética corresponde aos
veículos pesados necessários para transportar (Quadro 5.17):
 a matéria-prima (estrume) entre os aviários e as instalações no parque industrial;
 os resíduos resultantes do processo (sobretudo cinzas) para destino final.
Em relação aos projetos associados o volume de tráfego está relacionado com o transporte:
 das matérias primas que alimentam as várias linhas de tratamento de subprodutos;
 dos produtos produzidos (farinhas e gordura animal);
 dos resíduos.
Quadro 5.17- - Volume de tráfego gerado pelo projeto de otimização do sistema de recuperação
energética.
N.º de veículos/ano
Unidade
Estrume de aves
Resíduos
Total

Capacidade instalada
atual

2018

Capacidade instalada após
otimização

1 560

687

1 825

220

85

265

1780

772

2090

Da análise do Quadro acima, constata-se que face à atual capacidade instalada do sistema de
recuperação energética da Campoaves, é de esperar a circulação de 1780 veículos por ano (1560
para transporte de estrume e 220 para transporte de resíduos).
Com a otimização da caldeira existente e instalação da nova, o sistema de recuperação energética
da Campoaves poderá levar no máximo à circulação de 2090 veículos por ano, registando um
acréscimo anual de 310 veículos face à atual capacidade instalada.
De salientar, que em 2018 o sistema de recuperação energética da Campoaves foi responsável
pela circulação de 772 veículos, encontrando-se assim muito abaixo da capacidade instalada.
Face ao regime de funcionamento da Campoaves, que apenas encerra ao domingo, e
considerando o tráfego máximo associado à capacidade instalada, a Campoaves apresenta uma
movimentação máxima de 5,6 veículos/dia. Com o projeto em avaliação a movimentação de
veículos pesados passa a ser de 6,6 veículos/dia, ou seja, mais 1 veículo/dia.
Localmente, o principal percurso rodoviário realizado pelos camiões, com origem e destino na
Campoaves, é realizado pela EN 109, a qual permite o acesso à rede fundamental de estradas
(A14) sendo necessário percorrer uma extensão de cerca de 5 km até à A14.
Tendo em conta, as características da rede viária na envolvente à Campoaves e o incremento
máximo de 1 camião/dia, não são expectáveis alterações ou perturbações relevantes nos níveis
de serviço das vias utilizadas. Segundo o Plano Rodoviário Nacional, a EN109 foi dimensionada
para um nível de serviço C, ou seja, para permitir condições de circulação relativamente estáveis,
embora com restrições quanto à velocidade e a ultrapassagens. Em termos práticos, este nível de
serviço significa que a via suporta uma densidade máxima de 16 veículos por km por via.
Os impactes negativos da movimentação de camiões prendem-se com a potencial sobrecarga da
rede rodoviária condicionando a liberdade de circulação de veículos e peões. Este facto é
particularmente importante na freguesia de São Pedro, na medida em que cerca de 70% da
população utiliza o transporte individual nas suas deslocações.
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No entanto, tendo em conta a ocupação urbana na envolvente, o nível de serviço da EN 109 (nível
C) e que a média da duração das deslocações da população residente é de cerca de 19 minutos,
não são expectáveis alterações significativas.
Neste contexto, o impacte da circulação dos veículos pesados associados à otimização do sistema
de recuperação energética embora negativo, direto, certo, permanente possui uma extensão
restrita, fazendo-se sentir sobretudo na EN 109, e uma intensidade baixa, pelo que no global o
impacte do volume de tráfego gerado pelo projeto em avaliação sobre a rede de infraestruturas
rodoviárias é pouco significativo.
Fase de desativação
Caso no futuro a atividade seja desativada será necessário retirar todos os equipamentos produtivos. A
maior parte dos equipamentos poderá ser integrada noutra unidade produtiva (vendidos) dependendo
do seu estado, enquanto outros equipamentos e materiais de apoios serão tratados como resíduos e
encaminhados para destino apropriado. O edifício poderá ser utilizado por outra unidade industrial.
Neste caso, será necessário recorrer a mão-de-obra para proceder ao desmantelamento da unidade
industrial. Embora seja difícil de prever a intensidade dos impactes devido à escala temporal da
execução desta fase, considera-se que ao nível do emprego haverá um impacte positivo, certo e
temporário.
Quanto à mobilidade o impacte resultará da circulação dos veículos envolvidos nas operações de
desmantelamento e respetivo encaminhamento para outros destinos. Apesar de se desconhecer o
número de veículos, considera-se que o impacte será negativo, temporário, restrito e magnitude
reduzida.
Saúde humana
Relativamente aos potenciais efeitos do projeto sobre a saúde humana, o screening realizado tem
em consideração as ações de projeto suscetíveis de afetar a saúde humana nas suas várias
dimensões. Para o efeito, o posicionamento dos recetores sensíveis (população) face ao local de
implantação do projeto surge como o principal fator condicionador da ocorrência de potenciais
impactes.
A envolvente próxima ao parque industrial é caracterizada por uma ocupação florestal,
destacando-se algumas áreas urbanas, a norte, nomeadamente Cova Gala a cerca de 2,5 km do
projeto e a nascente os aglomerados: Costeiras, Armazéns e Casal da Fonte a cerca de 800 m.
Ao nível do projeto, atendendo às características do mesmo, nomeadamente à utilização de
estrume como matéria-prima na caldeira com as correspondentes emissões gasosas para a
atmosfera são de considerar os potenciais efeitos dessas emissões sobre a qualidade do ar
ambiente e consequentes riscos para a saúde da população local.
Tendo por base a metodologia acima apresentada e tendo em conta as características territoriais
da área de estudo (amplamente descritas nos vários descritores do capítulo da caracterização da
situação atual - Capítulo 4), na área de influência do projeto poderão antecipar-se potenciais
alterações com repercussões na saúde ambiental e determinantes sociais associadas à (C)
Poluição que importa aprofundar devidamente (Quadro 5.18).
Quadro 5.18- Screening entre as áreas de saúde ambiental e as alterações nos ecossistemas induzidas pelo
projeto.
Alteração no
ecossistema
C. Poluição
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No decurso do funcionamento do projeto existe a possibilidade de ocorrerem fenómenos de
poluição local ao nível das emissões atmosféricas oriundas das caldeiras afetas ao projeto de
otimização do sistema de recuperação energética e da respetiva fonte fixa (FF4).
Os estudos desenvolvidos para a componente da qualidade do ar demonstram a existência de
tendências contraditórias conforme o poluente considerado, nomeadamente, para o SO2 e para o
NO2. No caso do SO2, o estudo realizado aponta para uma redução em cerca de 50 µg.m-3 no valor
de pico da concentração horária. O mesmo estudo indica um acréscimo de 11 µg.m -3 para o valor
máximo horário de NO2 provocado pelo funcionamento da unidade em avaliação. Este aumento
ocorre numa zona muito próxima, praticamente sobreposta ao perímetro industrial da
Campoaves em que se estima que o pico horário de NO2 passará de 35 µg.m-3 para 45 µg.m-3. A
comparação deste valor com o valor guia para a média horária de NO2 definido pela Organização
Mundial de Saúde (200 NO2 µg.m-3) revela que no futuro os valores máximos de NO2
corresponderão a apenas 22,5% do valor guia da OMS.
Através dos estudos de dispersão também foi possível estimar as concentrações atmosféricas de
As, Cd, Ni, Pb e dioxinas e furanos. Os valores determinados revelaram concentrações baixas,
muito inferiores aos valores limite definidos na legislação nacional (no caso dos 4 metais) ou de
valores típicos de referência (dioxinas e furanos). O Arsénio, apesar das baixas concentrações,
apresentará o valor mais elevado face ao valor limite: 20,0%.
Nestas circunstâncias considera-se que o impacte do projeto sobre a saúde humana,
relativamente à eventual exposição a substâncias potencialmente perigosas será negativo,
permanente, restrito, de magnitude reduzida e insignificante por efeitos do incremento do NO2.
Para os restantes poluentes o efeito será positivo.

5.14 Impactes cumulativos
5.14.1 Metodologia
Entende-se por efeitos cumulativos as alterações causadas pelo projeto em combinação com
outras ações humanas, passadas, presentes ou futuras. Trata-se de impactes de natureza aditiva,
iterativa, sinergética ou irregular (imprevisível), gerados por ações individualmente
insignificantes, mas coletivamente significativas que se acumulam no espaço e no tempo.
A metodologia aplicada na avaliação dos efeitos cumulativos baseia-se em 6 passos (Canter &
Ross, 2008):
 Seleção das componentes ambientais significativas que se encontram já degradadas ou
potencialmente em stress, nas quais também se incluem as questões socioeconómicas;
 Identificação das ações passadas, presentes e razoavelmente previsíveis no futuro que
possam contribuir para efeitos cumulativos numa dessas componentes;
 Recolha de informação da componente ambiental significativa;
 Relacionar os efeitos do projeto com os provocados por outras ações para cada
componente ambiental significativa;
 Avaliação da significância dos efeitos cumulativos;
 Caso se justifique, identificar medidas de minimização.
5.14.2 Avaliação dos efeitos cumulativos
Seguindo a sequência de passos proposta na metodologia, a avaliação dos efeitos cumulativos de
um projeto inicia-se com a identificação das componentes ambientais significativas presentes no
território.
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Seleção das componentes ambientais significativas
De acordo com a metodologia aplicada, as componentes ambientais significativas são
selecionadas tendo em conta os aspetos ambientais já degradados ou que se prevejam em stress,
a existência de espécies ou habitats protegidos e as atividades humanas presentes ou previstas
que afetem essas mesmas componentes.
Assim, de acordo com as características ambientais da área de implantação do projeto descritas e
avaliadas nos capítulos anteriores, no presente contexto identificam-se as seguintes componentes
ambientais significativas:
 Solos (artificialização);
 Águas subterrâneas (quantidade/qualidade).
Identificação de ações
Nesta avaliação há que ter em conta a identificação das ações passadas, presentes e
razoavelmente previsíveis no futuro que contribuíram ou possam ainda vir a contribuir para a
ocorrência de efeitos cumulativos significativos ao nível das componentes ambientais
consideradas significativas no âmbito da presente avaliação.
Os projetos/ações com efeitos cumulativos na área de estudo relacionam-se, sobretudo com a
presença e a potencial expansão do Parque Industrial e Empresarial da Figueira da Foz (Quadro
5.19).
As próprias linhas de tratamento da UTS podem neste contexto, como projetos associados, ser
consideradas uma ação distinta das restantes.
Quadro 5.19- Ações com efeitos cumulativos.
Projetos/Ações

UTS - linhas de
tratamento de
subprodutos

Descrição

Passada

Presente

Futura













O projeto de otimização do sistema de recuperação energética tem
como projetos associados as linhas de tratamento de subprodutos
(penas, carne e sangue) às quais fornece o vapor produzido.
Estas linhas de tratamento são consumidoras de água no processo
(maioritariamente proveniente dos furos) e emitem cargas ambientais
entre as quais estão as emissões para a atmosfera através de fontes
fixas e difusas e a produção de efluentes líquidos industriais.
O Parque industrial e empresarial da Figueira da Foz possui atualmente
112 ha que nos anos 70 do século XX foram desafetados do regime
florestal.

Parque
industrial e
empresarial da
Figueira da Foz unidades
industriais

Atualmente o Parque industrial apresenta-se com os lotes quase
totalmente adquiridos por empresas, embora em muitos casos os
mesmos ainda não tenham sido ocupados. Prevê-se no entanto que
nos próximos anos o venham a ser, contribuindo para o incremento da
taxa de impermeabilização da área sendo que o regulamento do
parque permite uma taxa de impermeabilização máxima de 80%. A
ocupação dos lotes traduzir-se-á no incremento das cargas ambientais
no local (emissões atmosféricas, produção de efluentes líquidos) e
incremento do tráfego.
As empresas presentes neste território e que utilizam água no
processo produtivo captam em furos construídos nos lotes em que se
encontram implantadas.
De salientar, que além da Campoaves atualmente existe uma outro
estabelecimento PCIP no Parque: a United Resins.

Expansão do
Parque
Industrial e
Empresarial da
Figueira da Foz
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O PDM da Figueira da Foz (planta de ordenamento) prevê a expansão
do atual parque industrial para sul, através da unidade operativa de
planeamento e gestão n.º 10, tendo inclusivamente sido aberto o
procedimento e elaboração do respetivo Plano de Pormenor.



Para esta expansão ser possível será necessário proceder à
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Projetos/Ações

Descrição

Passada

Presente

Futura

desafetação da área do regime florestal de mais uma parte da Mata
Nacional das Dunas de Lavos e do regime da Reserva Ecológica
Nacional.
Em sequência assistir-se-á a um novo incremento da área
impermeabilizada. O incremento de cargas ambientais e consumo de
água dependerá da natureza das industrias que aí se virão a instalar.

Caracterização das componentes ambientais significativas e relação com as ações
Na contextualização da presente análise importa salientar que a área de estudo tem vindo a ser
artificializada ao longo das últimas décadas com recurso a sucessivas desafetações do regime
florestal total a que a Mata Nacional das Dunas de Lavos se encontra sujeita o que se traduziu
entre 1970 e 2010 a uma redução da área da Mata Nacional de 147,48 ha, sendo que uma parte
significativa desta área se encontra atualmente artificializada e ocupada por vias de comunicação
(ex. EN109) e unidades industriais.
A artificialização dos solos exerce uma elevada pressão sobre a biodiversidade e sobre os serviços
dos ecossistemas afetando inclusivamente a qualidade de vida das populações em meio urbano.
Quanto maior a taxa de impermeabilização de uma dada área maior será a pressão sobre aqueles
aspetos.
Relativamente à disponibilidade de água, embora atualmente não se identifiquem problemas de
abastecimento ao nível as captações do sistema aquífero, não é de menosprezar a existência de
um volume significativo de água que é captada nesta região para abastecimento industrial que
estará bastante acima de 0,1% do valor de recarga do aquífero.
Embora a comparação entre a disponibilidade hídrica média anual e o volume de extrações para o
mesmo período de tempo e a análise de tendências de evolução do nível piezométrico nos
últimos quatro anos não revele qualquer tendência estatisticamente significativa e que, segundo
o Plano de região hidrográfica a massa de águas subterrâneas Leirosa – Monte Real se encontre
em bom estado quantitativo, 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. Por outro lado, esta massa de
água subterrânea é também aquela que tem maiores expectativas de captação no futuro por
parte dos atuais utilizadores, o que aliado a um potencial incremento das áreas
impermeabilizadas na região e consequente redução da recarga poderá contribuir para a afetação
negativa do estado quantitativo.
Também ao nível da qualidade da massa de água, atualmente o plano de gestão da região
hidrográfica não refere problemas de maior considerando um estado químico bom da massa de
água. Este sistema aquífero (Leirosa-Monte Real) apresenta alguma capacidade de atenuação
vertical de possíveis plumas de contaminação, conferido pela existência de níveis
interestratificados argilosos (impermeáveis) o que evita a contaminação das zonas mais
profundas na medida em que a ocorrência em profundidade de camadas argilosas promove a
filtração e estratificação (não mistura) das águas do aquífero mais superficial com o mais
profundo.
No entanto, devido à pouca profundidade do nível freático (-4,32 m sob o terreno) e à elevada
extensão da área de recarga, deve considerar-se o sistema aquífero mais superficial como
bastante vulnerável à contaminação. E, de facto, na área de implantação do projeto,
identificaram-se problemas ao nível da contaminação bacteriológica. Não é também de
menosprezar que uma intensificação da ocupação industrial da área, se não for devidamente
acautelados os aspetos de encaminhamento e tratamento de efluentes e de águas de escorrência
de pavimentos, poderá produzir efeitos cumulativos significativos sobre este recurso.
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Avaliação dos efeitos cumulativos
Considerando o efeito das ações em análise sobre os recursos em causa, destacam-se os
seguintes aspetos a ter em atenção na ótica da avaliação dos efeitos cumulativos:
 Artificialização de solos;
 Consumo de água subterrânea.
No Quadro 5.20 são sintetizados os principais efeitos cumulativos de cada uma das ações sobre os
recursos considerados.
Quadro 5.20 - Tipo de efeitos sobre as componentes valorizadas na área de estudo.
Efeito da conjugação das ações (passadas, presentes e futuras)

Desafetação do regime florestal de uma parte significativa da Mata
Nacional das Dunas de Lavos com a consequente artificialização dos
solos e deterioração das suas funções ecossistémicas

Recurso
Solos
Águas
subterrâneas

Vertente

Efeito
Cumulativo
das ações
Negativo

Função/Dispon
ibilidade

Significativo

Disponibilidade

Negativo

Qualidade

Significativo

As indústrias do parque industrial consomem água proveniente de
furos construídos nos lotes onde se implantam.
O aumento do número de estabelecimentos quer no parque existente
que na área de expansão, caso não seja dada outra alternativa de
abastecimento por parte da entidade gestora do Parque (Câmara
Municipal da Figueira da Foz) conduzirá a um incremento dos
consumos.
É presumível um aumento a prazo do número de captações (furos)
para abastecimento de água de novas unidades industriais quer na
área do parque industrial existente quer na área de expansão a sul.
Nesse cenário, caso venham a ser licenciadas novas captações ocorrerá
um aumento da pressão sobre o aquífero.
Embora a massa de água subterrânea da área de estudo (LeirosaMonte Real) se apresente com um bom estado quantitativo 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.
O incremento da área impermeabilizada, sobretudo na área de
expansão a sul conduzirá, provavelmente, a uma diminuição da
recarga do aquífero. Contudo esta situação dependerá da forma
como é realizado o encaminhamento das águas pluviais/águas de
escorrência dos pavimentos nomeadamente se é dada preferência
ao encaminhamento para rede pluvial com descarga em linha de
água ou se a descarga é realizada na envolvente em solo arenoso.

Água

Dependendo das medidas de gestão de efluentes e das escorrências
superficiais resultantes das áreas impermeabilizadas, localmente
poderá ocorer uma degradação da qualidade da água subterrânea ao
nível do sistema aquífero mais superficial, o qual é bastante vulnerável
à contaminação.

Relacionando agora os efeitos do projeto de otimização com os provocados pelas restantes ações
consideradas avaliadas verifica-se que o projeto de otimização em avaliação:
 não interfere com os solos seja ao nível da sua estrutura seja da sua qualidade, não
contribuindo para a taxa de impermeabilização da área;
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 não provoca alterações na qualidade atual das massas de água na medida em que não se
perspetivam incrementos ao nível da produção de cargas ambientais líquidas;
 não provoca incremento no consumo de água subterrânea que é captada nos furos
existentes no lote da empresa.
Identificação de medidas de minimização
A maioria dos impactes cumulativos aqui considerados significativos que ocorrem na área em
estudo são fruto de um conjunto de atividades que não são diretamente imputadas ao projeto de
otimização em avaliação.
Contudo identificam-se da avaliação realizada nos capítulos anteriores um conjunto de impactes
atualmente existentes e associados ao funcionamento do setor de recuperação energética da
Campoaves. Não é expectável que estes impactes se agravem com a implementação do projeto
de otimização. Contudo devem ser tomadas medidas para a sua resolução. Essas medidas a
implementar pelo promotor do projeto constam do capítulo seguinte.
Os impactes cumulativos significativos que se identificaram e descreveram na secção anterior
estão maioritariamente associados a ações que não dependem do promotor do projeto em
avaliação. Nesse sentido não cabe aqui identificar quaisquer medidas necessárias à mitigação
desses impactes cumulativos que se poderão agravar no futuro, as quais terão que ser
implementadas por outras entidades atoras na gestão do território em questão nomeadamente a
Câmara Municipal da Figueira da Foz.

5.15 Síntese dos impactes do projeto
O projeto de otimização do sistema de recuperação energética não possui qualquer atividade
relacionada com desmatações, terraplanagens ou construção de novos edifícios não se registando
assim qualquer alteração do uso do solo. O projeto ficará localizado em edifício existente em área
industrial apropriada para o efeito, a qual está maioritariamente envolvida por um conjunto
diversificado de outras unidades industriais, não ocorrendo quaisquer impactes ao nível da
geologia, solos e uso do solo, recursos hídricos superficiais, paisagem, arqueologia e território.
De salientar ainda que diversos impactes existentes (comparando o projeto atualmente existente
com a sua otimização) estão relacionados com a circulação de veículos pesados necessários para o
transporte do estrume e das cinzas resultantes da queima.
A otimização do sistema de recuperação energética da Campoaves dará cumprimento ao
Decreto-Lei n.º 127/2013. As intervenções de otimização da caldeira 4 Flucal atualmente
existente permitirão realizar uma queima mais eficiente. Apesar disso, o impacte global ao nível
da influência do projeto sobre os níveis de concentrações de poluentes no ar ambiente é negativo
(embora pouco significativo) na medida em que com a entrada em funcionamento da caldeira
nova (que apenas produzirá 15 ton/hora - valor inferior à produção da caldeira 4 Flucal
atualmente existente), será necessário funcionar em simultâneo uma das caldeiras associadas à
fonte FF1, neste caso a caldeira a biomassa, o que se reflete no incremento de um dos poluentes.
Contudo, a utilização da caldeira a biomassa em detrimento das caldeiras a gás natural reflete-se
num impacte positivo ao nível da mitigação das alterações climáticas.
O presente estudo identificou impactes significativos que estão atualmente a ocorrer, mas que
estão associados ao funcionamento/gestão da unidade já existente e não ao projeto de
otimização em avaliação, destacando-se neste caso a afetação da qualidade da água subterrânea.
Estes impactes, identificados no decurso dos trabalhos de realização do EIA, são mitigados pelo
próprio projeto de otimização na medida em que este propõe intervenções ao nível dos sistemas
de extração de cinzas e de armazenamento de estrume.
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Face à natureza das ações relacionadas com a fase de construção (colocação de equipamentos e
construção de um fosso no interior do edifício) e desativação (remoção dos equipamentos)
considera-se que os impactes daí resultantes (os quais estão sobretudo associados ao transporte
dos equipamentos e resíduos) são semelhantes em ambas as fases e irrelevantes no contexto
global da avaliação.
Desta forma, no Quadro 5.21 apresenta-se uma síntese dos impactes associados à fase de
funcionamento.
Quadro 5.21- Síntese dos impactes decorrentes da implementação do projeto.
Impacte

Atividade

Duração

Magnitude

Intensidade

Significância

alterações

Funcionamento
das instalações

Permanente

Elevada

Muito baixa

Pouco
significativo

Alteração da qualidade da água
subterrânea
Alteração
dos
níveis
de
concentrações de poluentes no
ar ambiente

Funcionamento
das instalações

Permanente

Moderada

Média

Significativo

Funcionamento
das instalações

Permanente

Moderada

Baixa

Pouco
significativo

Funcionamento
das instalações

Permanente

Moderada

Muito baixa

Insignificante

Permanente

Elevada

Baixa

Pouco
Significativo

Permanente

Moderada

Muito baixa

Insignificante

Ocasional

Moderada

Baixa

Pouco
Significativo

Permanente

Moderada

Baixa

Pouco
significativo

Mitigação
climáticas

das

Criação de emprego
Alteração
dos
níveis
de
concentrações de poluentes no
ar ambiente
Alteração dos níveis sonoros
Atropelamento de fauna
Perturbação
causada
incremento de tráfego

Transporte de
estrume e
cinzas

pelo

Legenda de cores:
Impactes positivos insignificantes
Impactes positivos pouco significativos
Impactes positivos significativos
Impactes positivos muito significativos

Impactes negativos insignificantes
Impactes negativos pouco significativos
Impactes negativos significativos
Impactes negativos muito significativos

Ao nível das alterações relacionadas com o aumento da capacidade instalada que ocorreram em
2017 na UTS (aumento da capacidade das linhas de tratamento de penas e de carne), ou seja,
previamente à situação que se considerou ser a situação de referência para a avaliação dos
impactes do presente projeto de otimização, verificou-se que:
 se registou um incremento do consumo de água que representa cerca de 30% do consumo
inicial mas que representa apenas 0,03% da recarga do aquífero, pelo que o impacte,
embora negativo, é pouco significativo;
 se registou um incremento dos incumprimentos ao nível da ETARI. Contudo esses
incumprimentos terão ficado a dever-se a uma avaria no permutador da água da linha do
sangue, dificultando a eficiência do processo de tratamento, especificamente ao nível da
remoção do azoto. Esta situação não tem qualquer reflexo sobre as águas superficiais na
medida em que não existe descarga no local e o efluente é encaminhado para o coletor
municipal seguindo para tratamento na ETAR de S. Pedro;
 ocorreu um incremento 3kg/h das emissões para a atmosfera (SO2, NO2, CO e PTS)
considerando-se este incremento nas emissões como inconsequente, na medida em que
não afeta a qualidade do ar na área envolvente;
 Não ocorreram alterações relevantes ao nível das emissões sonoras verificando-se que com
a alteração realizada o critério de incomodidade, junto aos recetores sensíveis mais
próximos, é cumprido.
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6. Medidas de Mitigação e Recomendações
Segundo os Princípios da Melhor Prática em Avaliação de Impacte Ambiental (IAIA/IEA, 199924) “o
processo de AIA deve providenciar a mitigação e a gestão de impactes - para estabelecer as medidas
necessárias para evitar, minimizar ou compensar os impactos adversos previstos e, quando adequado,
para incorporar estas medidas num plano ou num sistema de gestão ambiental”.
"Mitigação" inclui:
 Evitar o impacte através da não realização de determinada ação ou partes de uma ação;
 Minimizar os impactes através da limitação do grau ou magnitude da ação ou da sua
concretização;
 Retificar o impacte através da reparação, reabilitação ou restauro do ambiente afetado;
 Reduzir ou eliminar o impacte ao longo do tempo através de operações de preservação ou
manutenção durante o tempo de vida da ação;
 Compensar o impacte através da relocalização ou da criação de recursos ou ambientes de
substituição.
De acordo com esta definição, as medidas de mitigação incluem medidas preventivas (que pretendem
evitar um impacte), medidas minimizadoras (que pretendem reduzir um impacte) e medidas
compensatórias (que pretendem compensar um impacte não evitável).
Face à avaliação de impactes realizada no capítulo anterior apresenta-se de seguida um conjunto de
medidas de mitigação que incluem medidas preventivas e medidas minimizadoras do impacte.
As medidas preventivas e de minimização serão apresentadas de acordo com as seguintes fases:
 Construção;
 Funcionamento;
 Desativação.
No Capítulo 6.2 far-se-á a correspondência de cada uma das medidas propostas com o fator ambiental
cujo impacte se pretende mitigar.

6.1

Lista de medidas propostas

6.1.1 Fase de Construção
Em fase de construção propõe-se:
 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/residuais industriais atualmente existente. No Anexo II.E do Volume III,
nomeadamente nos Desenhos 04.p e 05.p apresenta-se, respetivamente, a proposta de
reestruturação da rede de drenagem de águas pluviais (retirada da grelha 3 desta rede) e
da rede de drenagem de águas residuais industriais (inclusão da grelha 3 na rede de
residuais);

24

IAIA – International Association for Impact Assessment / IEA - Institute of Environmental Assessment 1999 Environmental Impact Assessment
Best Practice Principles. Fargo, USA: International Association for Impact Assessment (disponível em www.iaia.org). Tradução portuguesa
disponível em www.redeimpactos.org.
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 Proceder a uma correta gestão dos resíduos produzidos (resíduos de construção demolição)
no que respeita ao seu destino final, assegurando que são tratados, valorizados ou
eliminados em instalações devidamente licenciadas/autorizadas para o efeito, de acordo
com a legislação em vigor;
 Acompanhamento arqueológico da obra relacionada com a escavação do fosso por um técnico
devidamente credenciado para o efeito pela Direção Geral do Património Cultural.
6.1.2 Fase de Funcionamento
Para a fase de funcionamento propõem-se as seguintes medidas:
 Manter o portão do edifício de armazenamento de estrume fechado (exceto em situações
de descarga de estrume);
 Manter o portões do edifício da caldeira 4 FLUCAL e caldeira nova fechados;
 Manter o pavimento do edifício das caldeiras o mais limpo possível removendo as cinzas;
 Limpeza imediata do pavimento exterior ao edifício de armazenamento de estrume (por
varrimento) sempre que se verifique que o mesmo se encontra sujo com resíduos de
estrume;
 Implementação de procedimento de limpeza periódica (mínimo semanal) de todas as
grelhas/sistemas de drenagem removendo os resíduos que aí se encontram (cinzas e
estrume);
 Implementar plano de manutenção preventiva a todos os equipamentos nomeadamente
do sistema de recuperação energética e respetivo sistema de tratamento de gases;
 Manter o pavimento envolvente ao furo AC3 e a sua estrutura sempre limpo;
 Proceder a uma correta gestão dos resíduos produzidos no que respeita ao seu
armazenamento e destino final assegurando que são tratados, valorizados ou eliminados
em instalações devidamente licenciadas/autorizadas para o efeito, de acordo com a
legislação em vigor;
 Implementar um registo do volume de águas residuais industriais produzidas no sistema de
recuperação energética;
 Promover medidas de gestão eficiente da água nas operações de lavagens de
equipamentos e pavimentos da UTS;
 Caso ocorram operações de gestão de combustível (corte de vegetação) nas áreas não
impermeabilizadas dos lotes pertencentes à Campoaves as mesmas não devem ser
realizadas quando as acácias estão em frutificação. O material vegetal proveniente dessas
operações deve ser triturado no local podendo ser utilizado como combustível na caldeira a
biomassa, não devendo ser transportado para qualquer área externa ao lote. O corte das
Acácias existentes deve ser realizado o mais rente possível ao solo. No caso de Acacia
saligna, complementarmente ao corte (impreterivelmente nos segundos que se seguem)
deve-se aplicar herbicida (princípio ativo: glifosato) na touça (com recurso a um pincel)
evitando assim a sua rebentação.
6.1.3 Fase de desativação
 Antes de iniciar a desativação (total ou parcial), apresentar à autoridade de AIA para
aprovação um Plano de desativação que deverá contemplar:
o As ações de desmantelamento e obra a ter lugar, respetivos impactes e medidas de
mitigação associadas - garantindo que essas ações são executadas com o mínimo
prejuízo ambiental;
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o O destino a dar a todos os elementos retirados - promovendo o encaminhamento
adequado para operadores autorizados.

6.2

Eficácia das medidas propostas e impactes residuais
No Quadro 6.1 apresentam-se os objetivos e âmbito de atuação de cada uma das medidas
propostas para a fase de projeto e funcionamento o que permitirá avaliar a sua eficácia e
identificar os impactes residuais.
Quadro 6.1- Âmbito de atuação das medidas de mitigação propostas.
Medida

Âmbito de atuação

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

Proceder a uma correta gestão dos resíduos
produzidos
(resíduos
de
construção
demolição) no que respeita ao seu destino
final, assegurando que são tratados,
valorizados ou eliminados em instalações
devidamente licenciadas/autorizadas para o
efeito, de acordo com a legislação em vigor

Evita situações de deposição incorreta de
resíduos
prevenindo
eventuais
contaminações de solos e águas

Solos

Acompanhamento arqueológico da obra
relacionada com a escavação do fosso por um
técnico devidamente credenciado para o efeito
pela Direção Geral do Património Cultural.

Previne potenciais afetações sobre valores
patrimoniais eventualmente presentes na área
a escavar promovendo a preservação de
elementos patrimoniais cuja integridade possa
ser salvaguardada numa perspetiva de
valorização ou recuperação.

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

Manter o portões do edifício das caldeiras a
estrume fechados

Minimiza em períodos de ocorrência de
ventos fortes/rajadas o arrastamento de
cinzas para o pavimento exterior

Recursos hídricos
subterrâneos

Manter o pavimento do edifício das caldeiras o
mais limpo possível removendo as cinzas

Minimiza a potencial saída de cinzas para o
exterior em situações de abertura dos
portões

Recursos hídricos
subterrâneos

Limpeza imediata do pavimento exterior ao
edifício de armazenamento de estrume (por
varrimento) sempre que se verifique que o
mesmo se encontra sujo com resíduos de
estrume

Evita o arrastamento de estrume para as
grelhas afetas ao sistema de drenagem de
águas pluviais potencialmente contaminadas
reduzindo a carga orgânica que chega à
ETARI

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

Manter o pavimento envolvente ao furo AC3 e
a sua estrutura sempre limpo

Evita a entrada de contaminantes no furo

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

Prevenção: Permite detetar eventuais
problemas de funcionamento permitindo
planear e efetuar intervenções de forma
atempada por forma a reduzir o risco de

Recursos hídricos

Recursos Hídricos
Qualidade do Ar
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Medida

Âmbito de atuação

Componente

ocorrência de quaisquer fugas ou emissões
não conformes.
Proceder a uma correta gestão dos resíduos
produzidos no que respeita ao seu
armazenamento e destino final assegurando
que são tratados, valorizados ou eliminados
em
instalações
devidamente
licenciadas/autorizadas para o efeito, de
acordo com a legislação em vigor;

Evita situações de derrames e/ou
contaminação provocados pela má gestão
dos resíduos no interior da unidade,
promove o uso sustentável dos recursos e dá
a cada resíduo o destino mais adequado em
função da sua natureza minimizando o
impacte sobre o ambiente evitando impactes
locais sobre os recursos

Recursos Hídricos

Implementar um registo do volume de águas
residuais industriais produzidas no sistema de
recuperação energética

Controlo: Permite controlar os volumes de
água reutilizados na unidade enquanto
medida de uso racional da água promovendo
assim o uso eficiente deste recurso

Recursos Hídricos
subterrâneos

Promover medidas de gestão eficiente da água
nas operações de lavagens de equipamentos e
pavimentos da UTS;

Minimiza o consumo de água

Recursos Hídricos
subterrâneos

Caso ocorram operações de gestão de
combustível nas áreas não impermeabilizadas
dos lotes pertencentes à Campoaves as
mesmas não devem ser realizadas quando as
acácias estão em frutificação. O material
vegetal proveniente dessas operações deve ser
triturado no local podendo ser utilizado como
combustível na caldeira, não devendo ser
transportado para áreas externas ao lote

Previne focos de invasão por espécies
exóticas em territórios externos à área de
estudo.

Biodiversidade

A implementação das medidas acima propostas previne de forma eficaz a ocorrência da grande
maioria dos impactes relacionados com as atividades do projeto, não sendo assim expectáveis
impactes residuais relevantes decorrentes de eventuais incidentes que ocorram no interior do
edifício.
De salientar ainda que os impactes relacionados com a circulação de veículos pesados para
transportar as matérias-primas e os resíduos ao longo das vias rodoviárias da região, sendo pouco
significativos não são mitigáveis à escala de avaliação do projeto.
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7. Monitorização
A monitorização, de acordo com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, é definida
como o “processo de observação e recolha sistemática de dados sobre o estado do ambiente ou
sobre os efeitos ambientais de determinado projeto e descrição periódica desses efeitos por meio
de relatórios com o objetivo de permitir a avaliação da eficácia das medidas previstas na DIA e na
decisão de verificação de conformidade ambiental do projeto de execução para evitar, minimizar
ou compensar os impactes ambientais significativos decorrentes da execução do respetivo
projeto” (artigo 2.º, alínea l).
Como critérios base para a proposta de Programas de Monitorização referem-se:
 Existência de lacunas de informação relevantes e impactes incertos;
 Relevância para a gestão ambiental do projeto nomeadamente com inputs na mitigação
de efeitos significativos que estejam a ocorrer (introdução de novas medidas ou
aferição/correção das já adotadas);
 Relevância para a avaliação da eficácia de medidas de mitigação.
Tendo em conta os critérios mencionados, propõe-se o estabelecimento de um programa de
monitorização da qualidade dos Recursos Hídricos Subterrâneos, o qual tem como principais
objetivos:
 monitorizar variações da qualidade da água subterrânea, potencialmente relacionadas
com a atividade;
 providenciar dados hidroquímicos suficientes para permitir estabelecer relações de
causa – efeito, avaliando assim a eficácia resultante da implementação das medidas de
mitigação propostas.
i) Parâmetros a monitorizar
Os parâmetros a monitorizar são:
 no campo: pH, temperatura (T), condutividade elétrica (CE);
 em laboratório: Azoto Amoniacal, Nitratos, Nitritos, Fósforo total, Carbono Orgânico
Total, Coliformes totais, Coliformes fecais, Estreptococos fecais, CQO, CBO5, PAH,
Hidrocarbonetos dissolvidos ou emulsionados e metais/metalóides (As, Ba, e Zn).
ii) Locais de amostragem
Os locais a amostrar são os furos que abastecem a unidade (AC2, AC3 e AC4) e nos poços
absorventes (poços 1, 2, 3, 4 e 5). Na presente proposta de monitorização não se contempla o
furo AC1 na medida em que o mesmo irá ser selado.
iii) Frequência de amostragem
Deverá ser realizada uma amostragem imediatamente antes do início da fase de construção.
Na fase de funcionamento a frequência de amostragem deverá ser semestral com uma
amostragem na época de águas altas (fevereiro/março) e outra na época de águas baixas
(agosto/setembro).
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iv) Métodos Analíticos
Os métodos analíticos a usar deverão respeitar o disposto no n.º 2 do art.º 4 do Decreto-Lei n.º
83/2011, de 20 junho.
As análises deverão ser efetuadas em laboratórios que garantam a qualidade dos respetivos
resultados analíticos e que sejam supervisionados regularmente pela autoridade competente ou
por uma entidade independente em que esta delegue, enquanto não tiver meios próprios.
v) Critérios de avaliação
A avaliação dos resultados deverá ser efetuada com base na classe A1, do Anexo I, do Decreto-lei
n.º 236/98, de 1 de agosto, ou legislação que lhe suceda.
vi) Relação entre o fator ambiental a monitorizar e os parâmetros caracterizadores do projeto
A decisão de propor o programa de monitorização sobre os Recursos Hídricos Subterrâneos, devese ao facto de na campanha realizada no âmbito do presente EIA se ter identificado contaminação
num dos furos analisados (AC3) e ao facto de se terem identificado situações relacionadas com
uma gestão deficiente (estrume e cinzas) do local de funcionamento do projeto, as quais poderão
ser responsáveis por esta contaminação.
Tendo o projeto de otimização contemplado a implementação de medidas de mitigação deste
impacte (construção do fosso para armazenamento de estrume e alterações do sistema de
extração de cinzas com eliminação do parque de cinzas no exterior), importa avaliar a evolução da
qualidade da água no tempo, verificando se as intervenções propostas pelo projeto e as próprias
medidas propostas pelo EIA são suficientes.
vii) Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados obtidos
Em função dos resultados obtidos poderá ser necessário estudar a necessidade de implementar
novas medidas e/ou averiguar a existência de outros focos de contaminação.
viii) Periodicidade dos relatórios de monitorização
Os relatórios de monitorização, os quais devem obedecer à estrutura do disposto no Anexo V da
Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro devem ser apresentados semestralmente à autoridade
de AIA.
ix) Critérios para a decisão de revisão do programa de monitorização
O programa proposto deverá decorrer durante os próximos dois anos. Caso os resultados obtidos
pela monitorização demonstrem a diminuição ou eliminação da contaminação atualmente
detetada, o programa deverá ser revisto em conformidade podendo passar pela alteração da
frequência de amostragem ou mesmo pela sua suspensão.
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8. Lacunas Técnicas ou de Conhecimento
Em termos gerais não existem lacunas relevantes ao nível da descrição do projeto e das
características do ambiente local que afetem a análise apresentada no presente relatório.
Desta forma, tendo terminado os trabalhos para a realização do presente EIA e após a análise dos
dados e avaliação dos impactes resultantes do funcionamento do projeto, considera-se que não
existem lacunas que coloquem em causa a identificação e avaliação de impactes anteriormente
apresentadas.
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9. Conclusões
O presente Estudo de Impacte Ambiental identifica e avalia os impactes resultantes da
implementação do projeto de otimização do sistema de recuperação energética da Campoaves, o
qual se encontra associado à unidade de tratamento de subprodutos que está implantada no
Parque Industrial e Empresarial da Figueira da Foz.
O projeto proposto não implica as típicas atividades de construção civil entre as quais se
encontram a desmatação e limpeza do terreno. O projeto consiste na otimização da caldeira 4
Flucal atualmente existente e em funcionamento desde 2014 complementado com a colocação
de uma caldeira nova que funcionará de forma alternada com a anterior. Ambas as caldeiras terão
como combustível o estrume de aves proveniente das unidades avícolas do grupo e como
combustível auxiliar o gás natural.
Além disso, tendo no decurso do presente EIA sido identificado a existência atual de alterações ao
nível da qualidade da água subterrânea, muito provavelmente associadas à atual forma de
armazenamento do estrume e ao próprio parque de cinzas, o projeto prevê também a construção
de um fosso para armazenamento do estrume no interior do edifício existente (evitando assim
eventuais arrastamentos de estrume para o exterior do edifício) e a substituição do sistema atual
de extração de cinzas húmidas por um sistema de extração de cinzas secas, o que permite a
eliminação no exterior do parque de cinzas agora existente.
Todas as intervenções serão implementadas no interior de edificado já existente e
impermeabilizado.
Nesse sentido, não ocorrerão quaisquer alterações com implicações na integridade física e
funcional do território, nomeadamente no que se prende com a geomorfologia, solos e uso do
solo, matriz paisagística, património arqueológico e património natural. Inclusivamente, ao
inserir-se em área industrial, o projeto encontra-se compatível com os instrumentos de gestão do
território em vigor para a área não afetando quaisquer restrições e servidões de utilidade pública.
A maioria dos impactes negativos associados ao funcionamento do projeto será irrelevante e
estão sobretudo associados ao incremento do trafego de veículos pesados necessário ao
transporte de um volume adicional de estrume para abastecimento das caldeiras a estrume e dos
resíduos (cinzas) resultantes da queima. Embora sejam impactes não mitigáveis à escala de
projeto (emissão de substâncias poluentes a partir dos escapes, potencial incomodidade junto das
povoações atravessadas, potencial atropelamento de fauna) são impactes insignificantes ou
pouco significativos.
A otimização do sistema de recuperação energética dará cumprimento ao Decreto-Lei n.º
127/2013. As intervenções de otimização da caldeira 4 Flucal atualmente existente permitirão
realizar uma queima mais eficiente do estrume. Apesar disso, o impacte global sobre os níveis de
concentrações de poluentes no ar ambiente no entorno da unidade é negativo (embora pouco
significativo) na medida em que quando a caldeira nova (que apenas produzirá 15 ton/hora - valor
inferior à produção da caldeira 4 Flucal atualmente existente) está a funcionar, poderá ser
necessário colocar a funcionar em simultâneo uma das caldeiras associadas à fonte FF1, neste
caso a caldeira a biomassa, o que se reflete no incremento de um dos poluentes (NO2). Os
restantes poluentes ou mantêm-se ou reduzem-se.
Contudo, a utilização da caldeira a biomassa (em simultâneo com a caldeira nova) em detrimento
das caldeiras a gás natural, reflete-se num impacte positivo ao nível da mitigação das alterações
climáticas na medida em que não se utiliza combustível fóssil.
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Tendo em conta as características do projeto de recuperação energética atualmente em
funcionamento e da respetiva gestão do espaço associado, identificou-se a existência atual de
impactes significativos ao nível do consumo de água e da qualidade da água subterrânea.
No que ao consumo de água diz respeito, considera-se que o impacte existente é significativo
tendo em conta a capacidade instalada (sendo que a capacidade instalada atual é igual à futura).
No entanto, considerando o que tem sido o histórico do consumo referente aos últimos 3 anos
(consumo efetivo) o impacte é pouco significativo. De salientar ainda que as licenças de utilização
do recurso hídrico para captação de águas subterrâneas, emitidas pela Agência Portuguesa do
Ambiente, permitem o cenário de captação de um volume de água superior ao consumido na
globalidade da UTS na qual o sistema de recuperação energética se insere.
Tendo em consideração que a caldeira nova a instalar não funcionará em simultâneo com a
caldeira existente, não existirá qualquer incremento ao nível do consumo de água nem ao nível da
produção de efluentes líquidos. Pelo contrário, a substituição do sistema de extração de cinzas
húmidas por um sistema de extração de cinzas secas, além de eliminar a necessidade do atual
parque de cinzas no exterior, traduzir-se-á numa ligeira redução do consumo de água e de
produção de efluente líquido.
Quanto ao impacte sobre a qualidade da água subterrânea, observa-se a existência atual de vários
focos de potencial contaminação das águas subterrâneas que estará associada, sobretudo, ao
sistema de drenagem de águas pluviais que recebe as escorrências dos pavimentos adjacentes ao
edifício de armazenamento de estrume, ao edifício das caldeiras do sistema de recuperação
energética e à zona do parque de armazenamento de cinzas. Em determinadas situações este
sistema tem permitido o arrastamento de restos de estrume e cinzas para os poços absorventes.
A construção do fosso para armazenamento de estrume e a substituição do sistema de extração
de cinzas permitirá mitigar com sucesso o impacte existente sobre a qualidade da água
subterrânea. Complementarmente, o EIA propõe a implementação de um conjunto de medidas
de mitigação ao nível da gestão do espaço bem como o acompanhamento da sua eficácia através
da implementação de um programa de monitorização da qualidade das águas subterrâneas.
Embora não constitua objetivo do presente estudo a avaliação dos impactes que terão ocorrido
com o aumento da capacidade instalada das linhas de tratamento da UTS, a qual, em 2017,
passou de 528 ton/dia (capacidade licenciada) para 792 ton/dia (capacidade não licenciada), foi
feita uma avaliação dessas alterações, sobretudo ao nível das cargas ambientais e consumo de
água. Essa avaliação concluiu que os impactes daí resultantes não são relevantes.
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