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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Relatório Base do Relatório de Conformidade
Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) do Projeto "Biomassa Mangualde".
Este projeto consiste na construção de uma Central Termoelétrica a Biomassa Florestal
e insere-se no interior da área industrial da SOANE ARAUCO, SA, nas freguesias de
Espinho e União de Freguesias de Mangualde, Mesquitel e Cunha Alta, concelho de
Mangualde e distrito de Viseu.
Esta unidade produzirá, com recurso a biomassa, energia elétrica, que será injetada na
rede do Sistema Elétrico de Serviço Público (SEP), e energia térmica (vapor de água,
gases de combustão e termofluído), que será utilizado no processo de fabrico da
empresa SONAE ARAUCO PORTUGAL, SA (doravante designada SONAE ARAUCO).
Em fase de Estudo Prévio, o projeto foi sujeito, a procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental (AIA), Processo de AIA n.º 2943. Como resultado desse processo foi emitida,
a 23 de junho de 2017, a Declaração de Impacte Ambiental/ Título Único Ambiental (DIA/
TUA) com decisão favorável condicionada (documento apresentado no Anexo I), a qual
contempla as medidas a considerar no Projeto de Execução e a implementar em fase
de exploração.
1.1. Identificação do Proponente
O proponente do projeto é a SIAF Sociedade Iniciativa e Aproveitamentos Florestais Energia, S.A. (doravante designada SIAF), cujos dados gerais se apresentam na tabela
seguinte.
Tabela 1 – Identificação do Proponente.

Morada

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

Telefone

+351 232 611 364

Fax

+351 232 619 192

NIPC

503 580 759

CAE

35112-R3 (Produção de eletricidade de origem térmica)

Designação

1.2. Identificação das Equipas Técnicas
A equipa responsável pelo desenvolvimento do Projeto de Execução foi a GHESA Ingeniería y Tecnología, S.A., a qual constituiu uma equipa técnica especializada, de
forma a dar resposta a todas as especialidades envolvidas.
A Elaboração do RECAPE esteve a cargo da ALLVISION - Consulting and Training, Lda,
que reuniu a equipa técnica multidisciplinar que se apresenta na tabela seguinte:
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Tabela 2 – Equipa Técnica Responsável pela elaboração do RECAPE.
Participação/
Fator Ambiental
Coordenação da
Equipa

Geologia,
Geomorfologia e
Recursos Minerais
Recursos Hídricos
Subterrâneos

Recursos Hídricos
Superficiais

Nome

Formação Académica

Empresa

Carla Antunes

Eng.ª Biológica

Allvision, Lda

Benedito Calejo Rodrigues

Geólogo
Mestre em Geologia

Congeo, Lda

Nuno Rei

Geólogo

Congeo, Lda

Irene Palma

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

Congeo, Lda

Ivo Ferreira

Geólogo

Congeo, Lda

Joana Campos

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

Congeo, Lda

Carla Antunes

Eng.ª Biológica

Allvision, Lda

Eng.º Biológico

Allvision, Lda

Salvador Teixeira
Cristina Monteiro

Qualidade do Ar
Joana Nunes

Património Cultural

UVW, Lda
UVW, Lda

Rui Calejo

Eng.º Civil

SOPSEC, SA

André Cordeiro

Mestre em Engenharia do
Ambiente

SOPSEC, SA

Carla Antunes

Eng.ª Biológica

Allvision, Lda

Luísa Roque

Arqª Paisagista

ApLoad, Lda

Sandra Nogueira

Arqueóloga

Allvision, Lda

Ambiente Sonoro
Sistemas Ecológicos
e Sócio-Economia
Solo e Usos do Solo
Paisagem

Mestrado em Engenharia do
Ambiente
Mestrado em Engenharia do
Ambiente

O RECAPE foi elaborado no período compreendido entre junho e setembro de 2018.

1.3. Objetivos, Estrutura e Conteúdo do RECAPE
O RECAPE tem por objetivo demonstrar que o Projeto de Execução, que se apresenta
juntamente com este documento, cumpre as condições impostas pela DIA/ TUA, emitida
a 23 de junho de 2017, e que se apresenta no Anexo I.
Assim, com este relatório pretende-se descrever e justificar a conformidade ambiental
do projeto e o cumprimento das condições constantes da DIA.
O RECAPE foi elaborado atendendo ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte
Ambiental constante do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo
Decreto-Lei nº 47/2014 de 21 de março e pelo Decreto-lei nº 179/2015 de 27 de agosto.
A estrutura do RECAPE obedece ao estabelecido na Portaria nº 399/2015, de 05 de
novembro, que estabelece os elementos que devem instruir os procedimentos
ambientais previstos no regime de Licenciamento Único de Ambiente (LUA),
nomeadamente o constante do Anexo II, módulo X.ii.
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Foram, também, tidas em consideração, na elaboração do RECAPE, normas técnicas
e documentos orientadores publicados pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.
(APA).
Face ao exposto, o presente RECAPE é constituído pelos seguintes volumes:
Volume I - Relatório Base
Volume II - Relatório Técnico Final das Medidas e Condicionantes Ambientais
Volume III - Resumo Não Técnico
O Relatório Base é constituído pelos seguintes capítulos:
1. Introdução
2. Antecedentes
3. Descrição e Caraterização do Projeto de Execução
4. Conformidade do Projeto de Execução com a DIA
5. Lacunas de Conhecimento
6. Conclusões
Anexos
O Relatório Técnico Final das Medidas e Condicionantes Ambientais inventaria todas
as medidas propostas na DIA, bem como outras que se entenda necessárias, tendo em
conta o Projeto de Execução, que deverão ser implementadas pelo Proponente ou por
alguém designado por este. Para além, disso define e descreve os programas de
monitorização a implementar nas várias fases do projeto.
O Resumo Não Técnico pretende transmitir, de forma sintética e numa linguagem
corrente e simples, as principais matérias tratadas no RECAPE, destinando-se informar
a população em geral.
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2. ANTECEDENTES
O Projeto Biomassa Mangualde, pelo facto de estar abrangido pela alínea a) do ponto
3 do Anexo II (“Instalações industriais destinadas à produção de energia elétrica, de
vapor e de água quente” com capacidade superior a 50 MW), do Decreto-Lei n.º 151B/2013 de 31 de outubro, foi submetido a um procedimento de AIA; procedimento esse
que decorreu em fase de Estudo Prévio.
A APA, na qualidade de autoridade de AIA, dando cumprimento ao estipulado no artigo
19º do Decreto-Lei nº 151-A/2013, de 31 de outubro, nomeou uma Comissão de
Avaliação (CA), constituída por representantes das seguintes entidades:
•
•
•
•

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., incluindo a Administração da Região
Hidrográfica do Centro
Direção-Geral do Património Cultural (DGPC)
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC)
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG)

No âmbito do procedimento de AIA não foram consultadas entidades externas à CA.
Neste âmbito, ainda, em cumprimento do disposto no artigo 14º do Decreto-Lei nº 151A/2013, de 31 de outubro e na Portaria nº 395/2015, de 4 de novembro, foi considerada
necessária a apresentação de elementos adicionais de forma a clarificar alguns aspetos
relacionados com o projeto e com os fatores ambientais. Considerou-se, também,
necessária a reformulação do Resumo Não Técnico, em conformidade com os
elementos adicionais solicitados. A conformidade do EIA foi declarada em 13 de abril de
2017.
A análise técnica do EIA e respetivos Aditamento e Elementos Complementares
(relativos o fator ambiental Recursos Hídricos) teve como objetivo avaliar os impactes
decorrentes do projeto e a possibilidade de os mesmos serem minimizados/
potenciados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada, tendo por base os
pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA.
Realizaram-se reuniões de trabalho, com o objetivo de verificar a conformidade do EIA,
analisar e avaliar os impactes identificados, analisar os contributos setoriais das várias
entidades da CA, definir os fatores ambientais determinantes/ relevantes para a
avaliação ambiental do projeto e analisar os resultados da Consulta Pública.
Em cumprimento do constante do artigo 15º do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de
outubro, a Consulta Pública decorreu durante 20 dias úteis, desde 21 de abril a 22 de
maio de 2017, tendo sido recebidos, no decurso da mesma quatro pareceres, com a
seguinte proveniência:
• Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea,
• Direção Geral do Território (DGT),
• Turismo de Portugal,
• Centro de Saúde de Mangualde.
Posteriormente, após emissão da DIA, foi rececionado pela CA, o parecer da
Infraestruturas de Portugal, S.A.
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A análise dos pareceres recebidos não traduz qualquer objeção ao projeto. Foram feitas
algumas recomendações e apontadas algumas medidas de minimização, com vista a
mitigar os impactes expectáveis com a execução do projeto, tendo sido consideradas
no RECAPE.
Foi, também, no âmbito do procedimento de AIA efetuada, pela CA, uma visita de
reconhecimento ao local de implantação do projeto a 24/05/2017.
Com base na informação disponibilizada no EIA (incluindo Aditamento e Elementos
Complementares), bem como informações recolhidas durante a visita ao local e
ponderados todos os fatores e a participação pública, a CA procedeu à apreciação
ambiental do projeto, tendo resultado no Parecer Final da CA.
Com base no Parecer Final da CA e no Relatório da Consulta Pública foi elaborada a
proposta de DIA/ TUA a 22/04/2017.
A 23/06/2017 foi emitida a DIA/ TUA (documento apresentado no anexo I) referente ao
processo de AIA nº 2943, favorável condicionada ao cumprimento de um conjunto de
medidas a considerar no Projeto de execução e à verificação de um conjunto de
condições expressas na DIA/ TUA.
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3. DESCRIÇÃO E CARATERIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO
3.1. Objetivo e Enquadramento
O projeto da central termoelétrica a biomassa florestal (doravante designada "Biomassa
Mangualde") tem como objetivo a produção de energia elétrica a partir de biomassa
florestal, fornecendo simultaneamente a energia térmica residual, vapor, gases de
combustão e termofluído, ao processo industrial da SONAE ARAUCO. A energia elétrica
produzida será injetada na rede do Sistema Elétrico de Serviço Público (SEP).
Este projeto surge no âmbito do concurso público para atribuição de capacidade de
injeção de potência na rede do sistema elétrico de serviço público (SEP) e ponto de
receção associado para energia elétrica produzida em central de biomassa nos distritos
de Viseu e Guarda até 10MVA (Anúncio publicado no Diário da República nº 45, de 03
de março de 2006).
Na sequência do referido concurso público, a proposta apresentada pela SONAE
ARAUCO foi aceite, tendo-lhe sido adjudicado o concurso público em 15/04/2011.
Posteriormente, na sequência da adjudicação, em 30/05/2011 foi celebrado um contrato
entre a SONAE ARAUCO e a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), que tinha
por objeto a atribuição de capacidade de injeção de potência na rede do SEP e ponto
de receção associado para energia elétrica produzida na Biomassa Mangualde.
Em simultâneo, atendendo a que no local onde se pretende instalar a Biomassa
Mangualde, já se encontram instaladas e em funcionamento duas caldeiras de
biomassa, da qual é detentora a SIAF, a SONAE ARAUCO cedeu a sua posição
contratual que detinha no referido contrato a essa empresa, mediante prévia aceitação
da DGEG.
Desta forma, a SIAF passa a ter a responsabilidade da construção e exploração de uma
central de biomassa, a localizar a uma distância não superior a 20Km, relativamente à
localização do ponto de receção associado, e a energia térmica produzida, sob a forma
de calor, será destinada à unidade industrial de painéis MDF, adjacente à central
(pertencente à SONAE ARAUCO), permitindo aproveitar a maior parte da energia
primária consumida na central, contribuindo desta forma para a otimização da utilização
dos recursos naturais.
Atualmente, as necessidades do processo industrial da SONAE ARAUCO, em termos
de calor, são satisfeitas com recurso a duas caldeiras a biomassa.
A implementação do projeto Biomassa Mangualde permitirá suspender o funcionamento
da central existente e substituí-la por outra, que contemplará equipamentos mais
recentes, com novas tecnologias, o que permitirá ter um processo de produção de
energia mais eficiente, e por isso com um menor consumo de recursos e minimização
de impactes decorrentes desta atividade.
Para além disso, terá maior capacidade de produção de energia elétrica e térmica, para
responder à necessidade térmica adicional do processo fabril e às necessidades futuras,
tendo em conta o previsível aumento da produção de MDF, e exportar 10 MW de energia
elétrica para a rede elétrica.
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A desativação da central de produção existente ocorrerá após a entrada em
funcionamento do projeto Biomassa Mangualde, na medida em que o fornecimento da
energia térmica à indústria não pode ser interrompido.
Dado que a atividade da unidade de produção de energia existente está abrangida pela
Licença Ambiental da Unidade Industrial (LA nº205/2008, que se encontra em processo
de renovação), apesar de ser desenvolvida pela SIAF, a sua desativação atenderá ao
estabelecido nessa licença ambiental; desta forma, esta atividade (desativação da
central existente) não está contemplada no âmbito do projeto em análise.
Face ao enquadramento do projeto “Biomassa Mangualde”, não foram consideradas
alternativas, quer no que se refere à localização do projeto, quer no traçado do ramal de
ligação entre a subestação da central e o ponto de ligação ao SEP.
Face à tipologia de projeto, as alternativas que se colocaram residiram essencialmente
na seleção de equipamentos e tecnologias para o processo de produção de energia
(elétrica e térmica). Quanto a esta seleção o proponente teve em conta as melhores
técnicas disponíveis (MTD's), optando por soluções que melhor respondiam às
necessidades do projeto e que em termos ambientais eram mais favoráveis.
O Estudo Prévio do projeto "Biomassa Mangualde" foi submetido a processo de AIA,
nos termos da legislação em vigor, tendo sido emitido o Título Único Ambiental (TUA nº
TUA20170623000094), em 23 de junho de 2017, o qual inclui a Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) favorável condicionada ao cumprimento de um conjunto de medidas a
considerar no Projeto de Execução e à verificação de um conjunto de condições
expressas na DIA.
No subcapítulo 3.3 apresenta-se uma descrição sumária dos principais aspetos do
Projeto de Execução.
Decorrente do desenvolvimento e detalhe do Estudo Prévio e sua passagem a Projeto
de Execução houve necessidade de se proceder a algumas alterações, que se
encontram identificadas e justificadas no subcapítulo 3.4, bem como a caraterização dos
principais impactes ambientais que daí decorrem.

3.2. Localização
O projeto Biomassa Mangualde, no âmbito das divisões territoriais de Portugal, localizase respetivamente em NUT 2, na região Centro, e em NUT 3, na sub-região de Viseu
Dão-Lafões.
No que concerne à divisão administrativa, a central de Biomassa localiza-se no Distrito
de Viseu, concelho de Mangualde, abrangendo duas freguesias, nomeadamente
Espinho e a União de freguesias de Mangualde, Mesquitel e Cunha alta, conforme ilustra
a figura seguinte.
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Figura 1 – Enquadramento administrativo do projeto Biomassa Mangualde, com base na Carta
Administrativa Oficial de Portugal (CAOP 2017, DGT).

Para além disso, o projeto localizar-se-á no interior da área da unidade industrial SONAE
ARAUCO, conforme ilustrado na figura abaixo, em que esta é apresentada sobre
ortofotomapa, bem como o projeto em análise. No anexo II do presente documento,
apresenta-se a sua localização sobre carta Militar.
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Legenda:
Limite da área da SONAE ARAUCO
Projeto Biomassa Mangualde

Figura 2 – Localização do projeto Biomassa Mangualde no interior da unidade industrial da
SONAE ARAUCO.

3.3. Descrição dos Principais Aspetos do Projeto
3.3.1. Conceção Geral
A Unidade Biomassa Mangualde foi dimensionada para uma capacidade instalada, em
termos elétricos, de 13 MW, sendo que a capacidade instalada total será de 91 MWt
PCI (Potência de Combustão Instalada).
A implementação deste projeto permitirá, assim, responder às necessidades, no que se
refere à energia térmica, da SONAE ARAUCO, através do fornecimento de cerca de
70,9 ton/h de vapor de água e 450 m3/h de termofluído aquecido. Fornecerá, também,
cerca de 165 000 Nm3/h de gases de combustão, que serão utilizados pela unidade
industrial nos processos de secagem. Esta nova unidade produzirá, ainda, energia
elétrica, cerca de 83 GW/ano.
A central está projetada para operar pelo menos 8.000 horas por ano em plena carga.
A operação da central será dividida em três turnos, 24 horas por dia, 365 dias por ano,
com exceção de interrupções programadas.
A futura central termoelétrica será composta pelos seguintes equipamentos e sistemas
principais:
➢ O sistema de tratamento e manipulação de combustível (biomassa), existente será
adaptado para assegurar o correto transporte da biomassa para o gerador de vapor.
Toda a biomassa não transportada por transporte pneumático deverá passar através
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de um separador de metal, um separador de pedras e uma peneira para separar os
resíduos com tamanho excessivo antes de entrar no gerador de vapor.
➢ Caldeira alimentada a biomassa, que irá produzir todo o vapor vivo necessário para
o processo de Fábrica e para a turbina a vapor, e sistemas auxiliares, constituído
por: sistema de alimentação de água (desgasificador, bombas de água de
alimentação, pré-aquecedor, dosagem de produtos químicos), gerador de vapor,
sobreaquecimento do vapor vivo e o tratamento dos gases de combustão.
➢ O vapor gerado na caldeira de biomassa será enviado para o turbo-gerador de
condensação (turbina), onde a potência de aquecimento do vapor será transformada
em energia elétrica com uma potência elétrica bruta de 12,5 MW nas condições de
projeto. A turbina será equipada com duas extrações intermédias para fornecimento
de vapor requerido pelos diferentes processos de Fábrica. A turbina de vapor e
respetivos sistemas auxiliares é constituída por: turbina a vapor, gerador elétrico,
redutor de velocidade, eixo de transmissão, etc., sistema de óleo de comando e de
lubrificação e sistema de selagem.
➢ Um sistema de condensação a ar (aerocondensador - ACC) que receberá e
condensará o vapor proveniente do escape da turbina a vapor antes de ser bombado
para o desgasificador. O aerocondensador e sistemas auxiliares é constituído por:
Conduta de descarga da turbina de vapor para a ACC, área de permuta de calor,
ventiladores principais, sistema de vácuo e equipamento de recuperação de
condensado.
➢ Um desgasificador receberá o condensado do aerocondensador. Depois de a
aquecer com vapor a partir da segunda extração da turbina, a água de alimentação
será bombada para um pré-aquecedor alimentado pelo vapor proveniente da
primeira extração da turbina antes de entrar no gerador de vapor de biomassa.
➢ A água desmineralizada de “make-up” para o ciclo de água/ vapor deverá
compensar o nível de condensado no tanque de condensados e o nível de água de
alimentação no tanque de água desgasificada do desgasificador. No entanto, o
consumo específico de água será equivalente ao consumo específico atual (isto é,
a nova instalação irá apenas utilizar água na medida do consumo do processo). Esta
água será tratada numa nova Estação de Tratamento de Água, dotada de duas
linhas de osmose inversa, duas linhas de eletrodesionização (EDI) e um sistema de
injeção química.
A instalação será também dotada de um sistema de arrefecimento em circuito fechado
com arrefecedores a ar do tipo aero-arrefecedor para arrefecer os vários auxiliares da
central que o necessitem, tais como o alternador, o sistema de óleo de turbina de vapor,
arrefecedores de amostras, etc.
A instalação contempla, ainda, um sistema de aquecimento de fluído térmico (HTF) e
dois aquecedores de ar para os secadores de MDF da fábrica.
A central termoelétrica utilizará como combustíveis biomassa florestal, biomassa
proveniente dos resíduos das ITM e lamas da ETAR. A central será igualmente
concebida para funcionar com 100% de biomassa florestal.
A energia elétrica gerada pelo turbo-gerador deverá ser entregue pela subestação a 60
kV, através do transformador principal, que aumentará o nível de tensão de 6,3 kV para
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60 kV. Os consumidores auxiliares da central de biomassa serão alimentados através
de dois transformadores para serviços auxiliares com 2,5MVA-6/0,725KV e 2,5MVA6/0,420KV, e os motores de média tensão serão alimentados a partir de celas de 6,3
kV.
Na figura seguinte apresenta-se, esquematicamente, o funcionamento da Biomassa
Mangualde.

Figura 3 - Esquema de funcionamento da central de biomassa.

Edifício da Turbina e de Controlo
Este edifício está dividido em duas áreas distintas: a sala da turbina, incluindo a turbina
a vapor, e a sala de controlo e elétrica. O Aerocondensador (ACC) será instalado na
cobertura do edifício, nos dois setores.
A estrutura comum de ambas as áreas do edifício será projetada para suportar o ACC
e equipamentos auxiliares.
A colocação do ACC sobre o telhado do edifício significa que a definição geométrica e
estrutural do edifício será feita a partir dos dados do fornecedor ACC (arranjo geral,
carga de suporte, plano de ancoragem).
• Sala da Turbina
Será constituída por um piso, com um único vão, retangular e com cobertura plana.
Albergará a turbina a vapor, o gerador e outros equipamentos auxiliares. Na cobertura
plana, será instalado o ACC.
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O suporte da turbina e do gerador foi projetado de acordo com desenhos de
fornecedores e especificações para este equipamento. A fundação destes elementos é
independente da fundação do edifício para evitar a transmissão de cargas e vibrações.
Esta base irá ter a espessura necessária para suportar as cargas de funcionamento da
turbina, estáticas e dinâmicas.
A fundação do edifício consiste em fundações diretas de betão armado, isoladas, exceto
na fachada oeste, que podem ser combinados com bases de edifícios elétricos e de
controlo adjacente, se for necessário.
Uma laje de betão armado de espessura 200 milímetros será executada como
pavimento térreo do edifício.
A estrutura será de betão pré-fabricado, a fim de cumprir as condições de estabilidade
ao fogo e resistência imposta pela legislação em vigor.
Os assentamentos das fundações e deformação da estrutura devem satisfazer os
requisitos das pontes rolantes.
A compartimentação será feita com recurso a bloco de betão até 0.40m e painéis
sandwich de aço lacado até 0,4m de altura. A cobertura do edifício será plana, com
impermeabilização em telas betuminosas, camada de geotêxtil, isolamento de
poliestireno extrudido e proteção pesado com cascalho ou azulejos de pavimento
drenantes, se apropriado. A inclinação do telhado será feita em betão leve com argila
expandida.
A drenagem da água da chuva da cobertura vai ser feita através de tubos de queda
externos.
• Sala de Controlo e Elétrica
O piso térreo alberga a sala elétrica, sala de baterias, oficina e escada de acesso ao
primeiro andar. O primeiro andar contempla a área de controlo, incluindo sala de
controlo, dois escritórios, sala de reuniões, sala de descanso, WC e dois armários. Na
cobertura plana irá ser instalado o equipamento AVAC e o condensador de refrigeração.
Todo os níveis de cabos serão construídos sob as salas elétricas e de baterias. A
escadaria principal do edifício fornece acesso a todos os pisos, incluindo cobertura.
A fundação do edifício consiste em fundações diretas de betão armado, isoladas, exceto
na fachada leste, que podem ser combinadas com bases edifício turbina adjacente, caso
necessário. Será executada uma laje de betão armado como pavimento térreo do
edifício.
A estrutura será de betão pré-fabricado ou aço, junto à estrutura do edifício da turbina.
Ambos devem estar em conformidade com as condições de estabilidade ao fogo e
resistência impostas pela legislação em vigor.
A cobertura do edifício será plana, com impermeabilização com telas betuminosas,
camada de geotêxtil, isolamento de poliestireno extrudido e proteção pesada com
cascalho ou azulejos do pavimento drenantes, se apropriado. A inclinação da cobertura
será realizada em betão leve com argila expandida. A drenagem das águas pluviais da
cobertura será feita por meio de tubos de queda externos.
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A compartimentação será executada em betão armado, com isolamento térmico e
acústico e revestimento interior em gesso cartonado. O acabamento exterior será
executado com argamassa colorida com uma única camada.

Edifício de Tratamento de Água
Este edifício terá um piso, um único vão, retangular e cobertura inclinada.
Deverá abrigar o equipamento de tratamento de água e um armazém de produtos
químicos.
A fundação do edifício é constituída por fundações diretas de betão armado. Uma laje
de betão armado de espessura 200 milímetros será executada como pavimento térreo
do edifício. Sempre que necessário serão projetadas, independentes da laje, fundações
para equipamentos.
A estrutura de aço será com pórticos ligados entre si com vigas e contraventamentos.
A compartimentação será feita de bloco de betão até que os painéis de 0,40m e painel
sandwich lacado até 0,4m de altura.
A cobertura será constituída por painéis de aço lacado sobre a estrutura de aço. A fim
de proporcionar luz natural máxima para o ETA poderão ser instalados painéis
translúcidos. Estas claraboias serão policarbonato celular incolor e de placas planas
fixadas à estrutura do aço.
A compartimentação entre a sala ETA e depósito químico irá ser feita a partir de blocos
de betão.

Caldeira
A fundação da caldeira a biomassa será superficial, compreendendo um ou mais
elementos. Será composta por ensoleiramento e / ou sapatas. A laje será semienterrada, com o seu nível superior acima do solo.
A definição geométrica e estrutural destas bases será executada de acordo com os
dados do fornecedor de caldeiras de biomassa (arranjo geral, bases de carregamento,
plano de ancoragem).
A estrutura de aço será suportada sobre as fundações através de plintos de betão
armado acima do nível do solo.
Sobre o betão estrutural serão realizadas caleiras de modo que a água derivada de
manutenção possa ser drenada para caixas distribuídas uniformemente por todas as
fundações. Estes reservatórios e as redes de drenagem serão incorporados antes da
betonagem das fundações.
Ao lado da fundação da caldeira, o bunker das cinzas de fundo será construído em
betão. Composto por uma laje e três paredes de betão em forma de U.
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O efluente contaminado das cinzas do depósito será recolhido num poço de lixiviados.
No poço vai ser feita a decantação e separação de cinza e escória para a reutilização
de água na caldeira redler.
A caldeira será munida de um sistema de limpeza dos gases de combustão, do tipo filtro
de mangas. Será montado um ciclone a montante do filtro para evitar as partículas
incandescentes que possam danificar as mangas.
A caldeira inclui, também, a instalação de uma chaminé metálica, do tipo autosustentável, com uma altura total mínima de 50 m. Será equipada com escada vertical
e plataformas a cada 8 m, no máximo.

Edifício da Subestação
O edifício da subestação existente será reabilitado para albergar a nova subestação,
devendo esta reabilitação atender aos requisitos estabelecidos nos regulamentos da
EDP.
As fundações utilizadas para apoiar as estruturas subestação elétrica serão superficiais.
As estruturas de aço devem ser suportadas sobre as bases acima do nível solo por meio
de plintos de betão armado.
A cobertura do edifício deve ser um telhado invertido plana, feito com impermeabilização
betuminoso, a camada de geotêxtil, isolamento de poliestireno extrudido e proteção
pesado com cascalho. A inclinação do telhado será executada com recurso a betão leve
com argila expandida.
A compartimentação será executada em blocos de betão com funções estruturais. O
acabamento exterior será realizado com uma argamassa colorida de única camada.

Parque de Armazenamento de Resíduos
O parque de armazenamento de resíduos será constituído por uma laje rodeada por
murete de betão de pequena altura, coberto com chapa de perfil de aço galvanizado
sobre uma estrutura de aço.
As estruturas de aço devem ser suportadas sobre fundações superficiais acima do nível
do solo por meio de plintos de betão armado. A estrutura de aço terá pórticos ligados
entre si por vigas e contraventamentos.
No exterior será executada uma cerca feita de malha de arame de aço galvanizado, 2,00
m de altura, suportado em postes de aço galvanizados. O acesso será através de uma
porta de duas folhas feitas a partir de estrutura de aço galvanizado e malha de arame.

Drenagens e Sistemas Enterrados
• Abastecimento de Água
A água necessária à atividade de produção de energia será fornecida pela SONAE
ARAUCO, através das suas redes de abastecimento internas.
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A água potável, destinada aos locais da central de biomassa onde há consumo humano,
essencialmente instalações sanitárias e vestiários, provém da rede pública de
abastecimento de água.
A água industrial ou de serviço que será disponibilizada à Biomassa Mangualde, é
fornecida pela Câmara Municipal de Mangualde e provém de uma captação de água
superficial, localizada na Barragem de Fagilde.
O ponto de entrega de água à instalação Biomassa Mangualde localiza-se à saída do
tanque de água bruta da fábrica, situado a norte.
A partir deste ponto a água será encaminha para o tanque de “água filtrada”, pertencente
à central de biomassa. Sempre que necessário, esta água será submetida a um prétratamento (filtração), antes de entrar neste tanque.
A água de serviço para produção de energia, antes de ser encaminhada para o
processo, será submetida a um tratamento, de forma a obter-se água desmineralizada.
Esse tratamento ocorrerá na estação de tratamento de água prevista.
• Sistema de drenagem de águas pluviais
O sistema de drenagem de águas pluviais receberá água da chuva da cobertura dos
edifícios.
Calhas e tubos de queda recolhem as águas das coberturas dos edifícios e descarregam
para as câmaras de visita do sistema.
A água da chuva das áreas pavimentadas será recolhida por meio de sarjetas e
encaminha para a rede de drenagem.
Toda a rede será feita em PVC ou tubos de polietileno com parede dupla camada, liso
no interior e ondulado no exterior. Toda a rede terá pontualmente câmaras de visita.
A água da chuva com potencial de contaminação em áreas de derrames de óleo irá ser
conduzida para um separador de hidrocarbonetos antes de ser descarregada para a
rede.
A água da chuva das coberturas dos edifícios de construção será recolhida
separadamente para ser bombeada para o reservatório da Fábrica, com o intuito de ser
reutilizada em outros processos. Em caso de chuvas fortes, a água que não pode ser
bombeada, será enviada para a rede pluvial existente na Fábrica.
• Sistema de drenagem dos efluentes do processo
O sistema de drenagem de efluentes do processo de drenagem recolhe a água drenada
do equipamento de unidade de produção de energia e encaminha-a para os pontos de
tratamento ou descarga.
Nas drenagens onde os efluentes poderão estar a mais de 50ºC, a insuficiência de
arrefecimento será tida em conta, e a rede será em tubo de ferro fundido. O resto das
drenagens será feita em PVC ou tubos de polietileno com parede de dupla camada, lisa
no interior e no ondulada no exterior.
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Está prevista a construção de poços de bombagem para cada um dos sistemas de
drenagem localizados na zona sul e norte da central.
• Sistema de drenagem de águas residuais
O sistema de drenagem de águas residuais será executado na zona sul da central de
cogeração, a fim de recolher a água sanitária do edifício elétrico e de controlo
(instalações sanitárias, vestiários e sala de repouso).
A água será conduzida para uma estação de tratamento de águas residuais compacta
(ETAR), mais concretamente para um filtro biológico (unidade pré-fabricada), antes de
ser descarregada para a rede de efluente não reutilizado da central.
A ETAR reduzirá a matéria orgânica (CBO5) antes da descarga de efluente não
reutilizado na rede. A eficiência da remoção de matéria orgânica deve ser superior a
95%.
A estação de tratamento de águas residuais possuirá depuração por lamas ativadas de
baixa carga, com arejamento prolongado, para uma capacidade de 10 habitantes
equivalentes (ver informação anexa a este documento, anexo III).
Toda a rede será feita em PVC ou tubos de polietileno com parede de dupla camada,
liso no interior e ondulado no exterior.
• Eletricidade e controlo da rede enterrada
A rede elétrica enterrada e a rede de instrumentação e controlo enterrada serão
dispostas em valetas sob ondulado PVC entubadas até câmaras de visita e poços de
betão.
As câmaras de visitas e os poços terão drenos para eliminar a água acumulada na rede.
As tubagens serão executadas com enchimento em betão leve no fundo das valetas da
rede.
3.3.2. Estaleiro e Acessos
Tendo em conta que a central de biomassa a construir se localiza no interior da unidade
industrial da SONAE ARAUCO, o estaleiro da obra localizar-se-á, também, no interior
da referida unidade industrial.
O estaleiro será constituído pelo estaleiro principal, onde se localizam as áreas
administrativas e social e as zonas de armazenamento de materiais e equipamentos e
ferramentaria, bem como outras duas áreas de estaleiro que darão apoio às frentes de
obra: Instalação da caldeira e construção do edifício da turbina. Está, ainda, prevista
uma zona para armazenamento temporário dos resíduos produzidos durante a
execução da obra.
De forma a causar o menor impacto possível na atividade da indústria, todas as áreas
associadas à obra serão devidamente vedadas.
A implantação do estaleiro está representada na planta anexa a este documento (ver
anexo IV).
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A acessibilidade à área de estudo é assegurada por arruamentos/ caminho municipais
(Figura 4), que direta ou indiretamente ligam à rede nacional rodoviária, da qual se
destaca a EN234, principal via de acesso à unidade industrial da SONAE INDUSTRIA.

Figura 4 – Caminho municipal de acesso à SONAE ARAUCO.

O acesso ao local de implantação do Projeto Biomassa Mangualde será assegurado por
arruamentos internos da indústria. Caso venha a ser necessário a execução de
caminhos temporários para acesso às frentes de obra, tal será definido e acordado,
previamente com a SONAE ARAUCO.
Para além da rede rodoviária, a SONAE ARAUCO tem um ramal ferroviário próprio que
liga à linha da Beira Alta e que permite o abastecimento de matéria-prima, quer à
indústria, quer à central de produção de energia.

Figuras 5 e 6 – Ramal ferroviário de acesso à SONAE ARAUCO.

3.3.3. Consumo de Recursos
3.3.3.1.

Biomassa

Conforme já referido neste documento, a unidade Biomassa Mangualde produzirá, com
recurso a biomassa, energia térmica e elétrica.
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A biomassa utilizada como combustível na futura unidade de produção de energia terá
a mesma proveniência do que a utilizada na central de cogeração atual. Uma parte
significativa provém do processo fabril da SONAE ARAUCO e a restante biomassa
requerida pela caldeira será adquirido no exterior.
A biomassa antes de ser alimentada à caldeira é submetida a tratamento que visa
eliminar metais e elementos de grandes dimensões, sendo posteriormente conduzida,
com recurso aos sistemas de transporte previstos, até aos sistemas de queima do
gerador de vapor (caldeira).
Prevê-se um consumo anual de:
• Biomassa Florestal – 214 500 ton
• Biomassa proveniente dos resíduos das ITM’s - 72 800 ton
A central de biomassa utilizará ainda, como combustível, à semelhança do que acontece
atualmente, lamas secas provenientes da ETAR da SOANE ARAUCO, prevendo-se um
consumo de cerca de 6 600 ton/ano.

3.3.3.2.

Água

A água consumida, quer na fase de obra, quer na fase de construção será fornecida
pela SONAE ARAUCO, através da sua rede interna.
No que se refere à água potável, esta provém da rede pública de abastecimento de
água. A água industrial que será disponibilizada à Biomassa Mangualde, é fornecida
pela Câmara Municipal de Mangualde e provém de uma captação de água superficial,
localizada na Barragem de Fagilde.
A água destinada à produção de vapor é armazenada no reservatório de água bruta da
fábrica onde é doseado cloro. O ponto terminal de entrega à central de produção de
energia localiza-se à saída deste reservatório. A partir deste ponto, a água é
encaminhada para a estação de tratamento de água (ETA), prevista no projeto
Biomassa Mangualde.
Na ETA a água bruta é submetida a um pré-tratamento, que consiste numa filtragem.
Após o pré-tratamento, a água é encaminhada para o tanque de água de serviço. Parte
desta água, a que se destina à produção de vapor, é submetida a um processo de
tratamento, constituído por:
• Duas linhas de osmose inversa,
• Duas linhas de eletrodesionização (EDI),
• Sistema de injeção química.
Na fase de exploração, no que concerne ao consumo de água potável, este será
diminuto tendo presente o reduzido número de colaboradores afetos à central de
produção de energia (10 trabalhadores distribuídos por 3 turnos) e que apenas haverá
consumo nas instalações sanitárias e socias. Quanto ao consumo de água para a
atividade de produção de energia, tendo em conta que se trata de um circuito fechado,
prevê-se que este seja próximo de 5 900 m3/ano, que coincide com a quantidade de
água que é perdida sob a forma de efluente líquido ou vapor.
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De referir, ainda, que cerca de 48% do vapor de água entregue à fábrica, retorna à
central de biomassa, como condensado limpo. Este é reutilizado, contribuindo assim
para a minimização das necessidades de água do processo de produção de energia.
3.3.3.3.

Energia

Na fase de obra, o principal tipo de energia que será utilizada, para além da energia
elétrica, será combustível fóssil (gasóleo e/ ou gasolina) necessário ao funcionamento
de máquinas, equipamentos e viaturas afetas à obra.
No decorrer da fase de exploração da central de cogeração, para além da biomassa,
necessária à produção de vapor, será consumida eletricidade, prevendo-se um
consumo de 20 750 MWh/ano.
As necessidades da instalação, relativamente à eletricidade serão satisfeitas com
recurso à energia elétrica produzida na própria instalação, sendo que parte dessa
energia produzida, após transformada em baixa tensão, é consumida internamente e a
restante é injetada na rede do Sistema Elétrico de Serviço Público (SEP).
De referir, ainda, que nas situações de arranque da caldeira será consumido gás natural,
embora a sua quantidade seja mínima.
3.3.3.4.

Materiais

Os principais materiais a consumir na fase de construção do projeto Biomassa
Mangualde, são os materiais de utilização corrente nas obras de construção civil, não
se destacando nenhuma tipologia diferente de materiais.
Na fase de exploração, para além dos recursos já referidos nos subcapítulos anteriores
a instalação um conjunto de produtos auxiliares dos quais se destacam os produtos
químicos a adicionar à água, utilizada para a produção de vapor e óleos lubrificantes.
Na tabela seguinte apresenta-se, de forma resumida, o consumo dos principais
recursos, previsto ocorrer com a entrada em funcionamento da central de produção de
energia.
Tabela 3 - Consumo de recursos previsto ocorrer com a entrada em funcionamento da central de
biomassa.
Recurso
Consumo Previsto
Combustível

Biomassa florestal

214 500 ton/ano

Biomassa proveniente dos resíduos das ITM's

72 000 ton/ano

Lamas da ETAR

6 600 ton/ano

Gás natural
Água
Eletricidade

(*)
5 900 m3/ano
20 750 MWh/ano

Desoxigenante (Carbohidrazida)

128 kg/ano

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

250 kg/ano

Controlo de pH (Mistura de aminas e amónia)

120 kg/ano

Óleo lubrificante

400 kg/ano

(*) O gás natural será utilizado apenas nos arranques da caldeira; o seu consumo será diminuto.
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3.3.4. Efluentes, Resíduos e Emissões
3.3.4.1.

Águas Residuais e Pluviais

Na fase de construção, os efluentes líquidos deverão limitar-se aos produzidos nas
instalações sanitárias de apoio aos trabalhadores. Nesta situação recorrer-se-á a
sanitários químicos e respetivo reservatório/fossa, que serão periodicamente limpos e
os efluentes recolhidos encaminhados para destino adequado.
Tendo em conta que na fase mais crítica da obra se prevê a presença simultânea em
obra de 140 trabalhadores, a produção de efluentes de cariz doméstico será diminuta.
Na fase de exploração, verificar-se-á a produção de efluentes, provenientes das
instalações sanitárias e sociais (existentes no edifício da turbina), e efluentes industriais,
resultantes do processo de produção de energia.
No que se refere aos efluentes domésticos, a quantidade produzida será diminuta, dado
o reduzido número de trabalhadores que estarão afetos à instalação. Estes efluentes
serão recolhidos e encaminhados para uma ETAR compacta, contemplada no projeto
de execução da central de biomassa (ver caraterísticas no anexo III), a localizar junto
ao edifício da turbina. Uma vez pré-tratado, esse efluente será bombeado e
descarregado na rede de efluentes não reutilizados da fábrica de MDF para ser tratado
com o restante dos efluentes da fábrica na ETAR industrial.
Relativamente ao efluente industrial, resultante do processo da central de biomassa são
classificados em três categorias, e serão canalizados para duas redes diferentes, a
saber:
•

Efluente limpo reutilizado: Corresponde aos efluentes industriais que serão
reutilizados para a rede de água de serviço da central de biomassa ou
conduzidos para os reservatórios de fábrica situados no norte da fábrica, para a
sua reutilização pela fábrica. Estes efluentes correspondem a: purga contínua e
intermitente da caldeira de biomassa (cerca de 16 000 m3/ano), condensado dos
arrefecedores de amostras, efluente da instalação de tratamento de água de
processo (resultante das lavagens dos equipamentos) e eventualmente efluente
da instalação de pré-tratamento de água de processo (filtragem).

•

Efluente contaminado com cinzas: Corresponde à água proveniente do redler ou
silo de armazenamento de cinzas. Estes efluentes serão recolhidos
separadamente e reutilizados para o redler húmido.

•

Efluentes não reutilizados: Corresponde ao restante efluente industrial produzido
(águas de lavagem de pavimentos e equipamentos, escorrências diversas,
potencialmente contaminadas). Este efluente será enviado para a ETAR da
Fábrica. O efluente proveniente de áreas que possam eventualmente sofrer
fugas de óleo passará previamente através de um separador de
hidrocarbonetos, antes de ser encaminhado para a ETAR industrial da SONAE
ARAUCO.

25/ 74

Projeto "Biomassa Mangualde"
Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução
Relatório Base

Assim, serão encaminhados para tratamento, na ETAR industrial, os efluentes, que
pelas suas caraterísticas não são passíveis de reutilização. O caudal produzido destes
efluentes é residual face à quantidade de efluente que é reutilizado.
Após tratamento o efluente tratado será descarregado na linha de água existente nas
proximidades da unidade industrial (Ribeira de S. Pedro), sendo essa descarga da
responsabilidade da SONAE ARAUCO.

No que se refere a águas pluviais, a impermeabilização decorrente da execução do
projeto da central de biomassa, gerará um aumento de águas pluviais a recolher e
encaminhar.
O projeto contempla duas áreas de coleta para a rede de águas pluviais: zona sul e
zona norte correspondendo aos telhados dos edifícios.
A água da chuva proveniente de telhados dos edifícios será recolhida em ambas as
áreas, sendo posteriormente bombeadas para o reservatório da Fábrica, a fim de ser
reutilizada no processo industrial, sempre que a sua qualidade o permita. Nas situações
de chuvas intensas, a água que não poder ser bombeada, será enviado para a rede
pluvial existente na Fábrica (ver planta de águas pluviais – anexo V).

3.3.4.2.

Emissões Gasosas

As emissões gasosas, na fase de construção, referem-se essencialmente a poeiras
(resultantes das atividades movimentação de terras, demolições, execução de
fundações, execução de arruamentos, entre outros) e gases de combustão (resultantes
dos equipamentos necessárias aos trabalhos de construção e os veículos de transporte
de materiais e pessoas associados à obra).
Um dos pressupostos da conceção da central de biomassa é que parte da energia
térmica a fornecer à SONAE ARAUCO será sob a forma de gases de combustão, à
semelhança do que acontece atualmente.
Assim, os gases de combustão, resultantes da queima de biomassa na caldeira serão
encaminhados, na sua totalidade, para o processo industrial da fábrica e posteriormente,
expelidos, por esta, para a atmosfera, através das suas fontes fixas.
Face ao exposto, na fase de exploração, a central de biomassa não emitirá emissões
gasosas resultantes do seu processo de produção de energia; Estas serão
contabilizadas e controladas pela unidade industrial.
A Biomassa Mangualde será munida de uma fonte fixa (chaminé), associada à caldeira,
cujas caraterísticas dimensionais atendem às disposições normativas, conforme consta
em Nota de Cálculo apresentada no projeto de execução e que anexa a este documento
(anexo VI).
Esta chaminé funcionará apenas, nos arranques da instalação (em que se recorrerá a
gás natural para o efeito) e em situações de emergência, ou seja, terá um funcionamento
pontual.
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No que se refere a emissões difusas na Biomassa Mangualde, estas não serão
relevantes, pois a quantidade de produtos químicos utilizados é reduzida e está
associada ao tratamento de água e manutenção dos equipamentos.

3.3.4.3.

Resíduos Sólidos

Na fase de construção, são diversas as atividades geradoras de resíduos, sendo nesta
fase, a sua diversidade muito grande. Essencialmente são produzidos resíduos das
seguintes tipologias, de acordo com a Lista Europeia de Resíduos:
•
•
•
•
•

Resíduos de Construção e Demolição (LER 17)
Resíduos de Embalagens (LER 15)
Resíduos Urbanos e Equiparados (LER 20)
Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos (LER 13)
Resíduos de utilização de revestimentos – tintas, vernizes, etc. (LER 08)

Na fase de exploração, em termos de tipologia de resíduos, que se prevê que venham
a ser gerados destacam-se os seguintes, por se tratarem de resíduos a produzir em
maior quantidade:
•
•

Cinzas (LER 100101) - estima-se que venham a ser produzidas cerca de 11 205
ton/ano, incluindo as poeiras retidas nos policiclones;
Óleos usados (LER 13 02 08*) - estima-se que venham a ser produzidas cerca
de 0,4 ton/ano.

Para além destes, serão produzidos outros resíduos de manutenção (absorventes
contaminados, filtros, etc.), embalagens de produtos químicos e resíduos equiparados
a resíduos sólidos urbanos, em quantidades reduzidas.
O projeto de execução da central de biomassa contempla um local específico e
apropriado para o armazenamento temporário dos resíduos, designado parque de
armazenamento de resíduos, localizado na proximidade do edifício da turbina (ver planta
de implantação, anexo VII).

3.3.4.4.

Ruído

Na fase de construção são inúmeras as atividades responsáveis pela emissão de
ruído; destas destacam-se:
• Montagem do estaleiro no interior da área industrial;
• Movimentação de terras e execução de fundações, sapatas e maciços de
assentamento para implantação dos edifícios e dos equipamentos;
• Construção/ reabilitação de edifícios;
• Montagem de estruturas metálicas e equipamentos;
• Execução de arruamentos e arranjos exteriores;
As principais fontes serão os equipamentos necessárias aos trabalhos de construção e
os veículos de transporte de materiais e pessoas associados à obra.
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Na fase de exploração, a emissão de ruído será contínua, na medida em que a central
de biomassa foi concebida para operar vinte e quatro horas por dia e sete dias por
semana.
O projeto de execução prevê que o nível de pressão sonora, de cada equipamento
instalado no exterior, não será superior a 85 dBA, medido a uma distância de um metro
lateralmente a partir de cada equipamento individual.
No que se refere à turbina, o nível de pressão sonora emitido não ultrapassará os 80
dBA, valor este que será garantido pelas caraterísticas construtivas do edifício onde
será instalado este equipamento.
Uma vez que a central de biomassa está inserida na área afeta à unidade da SONAE
ARAUCO, e tendo presente que a sua construção contempla a instalação de novos
equipamentos, mais eficientes e consequentemente mais "amigos do ambiente" do que
os atualmente existentes, é provável que com a entrada em funcionamento desta central
e a suspensão do funcionamento da central de biomassa existente, o nível de ruído
emitido não seja agravado, podendo mesmo diminuir.

3.3.5. Regime de Funcionamento e Número de Trabalhadores
A Biomassa Mangualde funcionará 24 horas por dia e 7 dias por semana, havendo
apenas duas paragens anuais, para limpeza e manutenção dos equipamentos e
instalação.
O número de trabalhadores que ficará afeto à unidade é de 10, distribuídos por 3 turnos.
3.3.6. Programação Temporal da Etapas do Projeto
A implementação deste projeto decorrerá nas etapas e prazos descritos na Tabela 4.
Prevê-se que o início da laboração da unidade Biomassa Mangualde ocorra a
01/11/2019.
Tabela 4 - Cronograma do projeto.
Atividade

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Meses
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Licenciamento do Projeto Biomassa Mangualde
Ramal de interligação
Terraplanagens, pavimentação e fundações
Estruturas e caldeira
Edifícios (Novos e reabilitação)
Montagem dos Orgãos Mecânicos
Montagem dos Equipamentos Elétricos
Execução das redes técnicas
Verificações e Testes
"Star-up"
Comissionamento

28/ 74

Projeto "Biomassa Mangualde"
Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução
Relatório Base

3.4. Caracterização das Alterações do Projeto de Execução face ao Estudo
Prévio
Neste capítulo será apresentada a relação das alterações/ ajustamentos efetuados no
Projeto de Execução, face ao preconizado no Estudo Prévio, bem como a respetiva
justificação técnica.
Em fase de Projeto de Execução, foram introduzidas algumas alterações ao Estudo
Prévio, apresentado e analisado no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, de modo
a dar cumprimentos às exigências da DIA, bem como decorrentes de uma análise
detalhada dos diversos aspetos do projeto, adequada à fase de Projeto de Execução.
De referir, ainda, que algumas dessas alterações/ajustes, resultaram de alterações
ocorridas nas necessidades do processo produtivo da SONAE ARAUCO, bem como em
consequência do incêndio florestal ocorrido em outubro de 2017, que afetou parte da
unidade industrial.
No essencial, constata-se que o projeto de execução face ao estudo prévio apresenta
as alterações a seguir descritas:
• Implantação do Projeto
O Estudo Prévio, analisado no âmbito do EIA previa que a implantação da central de
biomassa, ainda que sem muito detalhe, ficaria localizada junto ao ramal de acesso à
linha de caminho-de-ferro da Linha da Beira Alta, no lado norte.
Mais tarde, ainda no procedimento de AIA, com a entrega de elementos adicionais foi
apresentada uma planta de lay-out da central de biomassa, mais atualizada e detalhada,
na qual contemplava a implantação de parte da central de biomassa a sul do ramal de
acesso à linha de caminho de ferro.
A versão final da implantação da central de biomassa, que consta no Projeto de
Execução, é muito semelhante à segunda proposta de implantação, embora, como seria
expectável, muito mais detalhada.
Assim, a central de biomassa localizar-se-á a sul ramal de acesso à linha de caminhode-ferro, com exceção da caldeira, que se localizará a norte do referido ramal e da
subestação que ficará no local onde atualmente se encontra (topo norte do terreno da
SONAE ARAUCO).
De salientar que apesar da alteração ocorrida na implantação da central de biomassa,
esta continua a situar-se no interior da unidade industrial.
A alteração que se verifica ao nível da implantação da Biomassa Mangualde foi
necessária, na medida em que não será possível colocar fora de serviço a central de
biomassa existente, antes da nova se encontrar em pleno funcionamento. Por outro
lado, fruto da destruição de alguns equipamentos da SONAE ARAUCO, como
consequência do incêndio florestal, houve necessidade de ajustes na atividade industrial
e consequentemente na implantação da central de biomassa.
• Armazém de biomassa
O Estudo Prévio previa a construção de um novo armazém de biomassa que serviria a
instalação Biomassa Mangualde.
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Esta construção não se encontra atualmente prevista no Projeto de Execução, tendo já
sido construído pela SONAE ARAUCO.
Tal facto deveu-se à destruição por completo do armazém de biomassa existente e que
servia a central de biomassa em funcionamento, em consequência do incêndio florestal
ocorrido em outubro de 2017 e que afetou parte da unidade industrial.
De forma a assegurar o funcionamento da central de biomassa existente, e dessa forma
a resposta às necessidades de energia térmica do processo industrial, a SONAE
ARAUCO decidiu avançar com a construção do novo armazém de biomassa, dando
resposta às exigências do projeto da nova central de produção de energia, que será
construída a curto prazo.
Face ao exposto, atualmente o armazém previsto no Estudo Prévio já se encontra
construído e em funcionamento/ utilização.
• Reutilização de infraestruturas e estruturas existentes
O Estudo Prévio contemplava a reutilização do edifício da turbina e da subestação
existentes.
Em sede de Projeto de Execução, a subestação ficará no local onde atualmente se
encontra, prevendo-se a reabilitação do edifício.
Quanto à reabilitação do edifício existente para instalação da nova turbina, tal não
acontecerá porque a central de biomassa existente não poderá ser colocada fora de
funcionamento enquanto a nova não estiver a funcionar plenamente. Por outro lado, o
edifício que se pretendia reabilitar está previsto ser utilizado pela SONAE ARAUCO para
apoio ao funcionamento da sua atividade industrial.
Face ao exposto, será construído um edifício totalmente novo para albergar a turbina,
bem como o gerador e outros equipamentos auxiliares; edifício esse que se localizará
junto ao ramal de acesso à linha ferroviária (lado norte).
• Estação de Tratamento de Água (ETA)
O Estudo Prévio tinha como pressuposto de que a água industrial que a SONAE
ARAUCO iria fornecer à Biomassa Mangualde, para produção de energia, seria tratada
previamente e já teria as caraterísticas adequadas para o fim a que se destinava. Na
central de biomassa apenas estava previsto o doseamento de produtos quimicos que
visam a desgaseificação, controlo de pH e evitar a ocorrência de incrustações.
No Projeto de Execução, a água a utilizar no processo da central de biomassa continua
a ser fornecida pela SONAE ARAUCO, conforme previsto no Estudo Prévio; no entanto,
antes da sua entrega, apenas será adicionado cloro.
O projeto inclui, atualmente uma unidade de tratamento de água de forma a garantir as
caraterísticas exigidas pelo processo de produção de energia. Esta unidade ficará
instalada num edifício novo a construir junto ao edifício da turbina.
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Desta forma, a água industrial rececionada na central de biomassa é submetida a um
pré-tratamento (filtragem) e posteriormente a um tratamento, constituído pelas
seguintes etapas de tratamento:
• Duas linhas de osmose inversa.
• Duas linhas de eletrodesionização (EDI).
• Sistema de injeção química.
Esta alteração de pressupostos, quanto ao tratamento da água para uso industrial,
deveu-se ao facto de o nível de tratamento da água a utilizar no processo, tendo em
conta os requisitos dos equipamentos que serão instalados, é mais exigente do que
aquele que a SONAE ARAUCO tem implementado. Desta forma, o projeto passou a
contemplar a instalação de uma ETA, que dará resposta às necessidades da futura
central de biomassa.
• Capacidade Instalada
O projeto Biomassa Mangualde, na passagem de Estudo Prévio a Projeto de Execução
foi alvo de um aumento da capacidade instalada, para fazer face às futuras
necessidades do processo industrial da SONAE ARAUCO.
No Estudo Prévio, a central de biomassa a construir teria uma capacidade instalada, em
termos elétricos, de 13 MW, sendo a capacidade instalada total 70 MW PCI (Potência
de Combustão Instalada).
Estava previsto que a Biomassa Mangualde iria produzir 83GWh/ano de energia elétrica,
a entregar ao SEP e fornecer à SONAE ARAUCO 36,5 ton/h de vapor, 450 m3/h de
termofluído aquecido e 507 000 Nm3/h de gases de combustão.
No Projeto de Execução, a capacidade instalada total aumentou para 91 MW PCI (em
termos elétricos manteve-se 13 MW).
No que se refere à produção de energia, a central irá produzir a mesma quantidade de
energia elétrica (83GWh/ano). Relativamente à energia térmica haverá um aumento,
nomeadamente na quantidade de vapor, que será de 70,9 ton/h. A quantidade de fluído
térmico manter-se-á (450 m3/h) e a quantidade de gases de combustão diminuirá para
165 000Nm3/h.
A quantidade de gases de combustão a fornecer, estabelecida no Estudo Prévio,
considerava a quantidade de ar quente que a central de biomassa iria fornecer à fábrica.
Na conceção do Projeto de Execução, houve uma ligeira alteração: não será fornecido
ar quente à fábrica, mas sim vapor para que a fábrica possa aquecer o ar necessário
para suprir as suas necessidades. Por este motivo, a quantidade de gases de
combustão diminuiu consideravelmente e parte do aumento do vapor a fornecer resulta
desta alteração.
• Consumo de Recursos
O aumento da capacidade instalada, prevista no Projeto de Execução, implicará um
aumento no consumo de alguns recursos, nomeadamente, combustível (biomassa) e
eletricidade. Esse aumento pode ser confirmado na tabela seguinte.
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Tabela 5 – Consumo de recursos na unidade de produção de energia, previsto na fase de
Estudo Prévio e na fase de Projeto de Execução.
Fase do Projeto
Recurso

Combustível

Estudo Prévio

Projeto de Execução

Biomassa florestal

165 000 ton/ano

214 500 ton/ano

Biomassa proveniente das ITM’s

56 000 ton/ano

72 800 ton/ano

10 015 MWh/ano

20 750 MWh/ano

Eletricidade
Água

164 250

m3/ano

5 900 m3/ano

Desoxigenante (Carbohidrazida)

128 kg/ano

128 kg/ano

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

250 kg/ano

250 kg/ano

Controlo de pH (Mistura de aminas e amónia)

120 kg/ano

120 kg/ano

Óleo lubrificante

400 kg/ano

400 kg/ano

Comparando a água que se previa consumir, em Estudo Prévio, com a que prevê vir a
consumir, de acordo com o Projeto de execução, constata-se uma redução acentuada.
No entanto, estes dois valores não são comparáveis, na medida em que o valor
apresentado no Estudo Prévio não foi corretamente determinado; por lapso, foram
contabilizadas as necessidades globais de água (fábrica e central de biomassa).
Tendo em conta a conceção inicial do processo de produção de vapor (Estudo Prévio),
as necessidades de água corresponderiam ao valor da purga da caldeira 7300 m3/ano,
que estava previsto ser enviada para tratamento na ETAR da unidade industrial.
O processo de produção de energia, na central de biomassa está concebido para
funcionar em circuito fechado, pelo que as necessidades de água para o seu processo,
resumem-se à água que é perdida sob as diversas formas (nomeadamente águas
residuais).
A solução desenvolvida em Projeto de Execução, prevê a reutilização da purga da
caldeira. Desta forma, as necessidades de água na central de biomassa correspondem
à água que é perdida sob a forma de vapor através dos sopradores de fuligem,
destinados à limpeza interna de equipamentos da caldeira (5 900m3/ano). A este valor
acresce a quantidade de água utilizada nas lavagens de pavimentos e alguns
equipamentos, embora esta seja uma quantidade residual.
Face ao exposto, o processo de produção de energia a implementar é mais eficiente,
em termos de consumos de água, comparativamente ao processo preconizado em
Estudo Prévio.
Relativamente ao consumo de produtos químicos, necessários adicionar à água
utilizada na produção de vapor, apesar de a quantidade de vapor a produzir ter
aumentado, a quantidade de produtos químicos a consumir não sofrerá grandes
alterações, face ao previsto no Estudo Prévio. Este facto prende-se com o tipo de
tratamento a que a água será submetida. O tratamento preconizado no Projeto de
Execução permitirá obter uma água com qualidade muito superior, face à que se obteria
se a água fosse tratada pela SONAE ARAUCO, como previsto em Estudo Prévio.
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• Emissões resultantes
Relativamente aos efluentes líquidos industriais, o Estudo Prévio previa a produção de
7 300 m3/ano, correspondente à purga da caldeira.
No Projeto de Execução, a purga da caldeira está estimada em 16 000 m3/ano; no
entanto, estas águas serão reutilizadas. Desta forma, os efluentes líquidos industriais
gerados resumem-se às águas de lavagem de pavimentos e alguns equipamentos,
sendo o valor de caudal muito residual.
O Projeto de Execução prevê, ainda, a instalação de um separador de hidrocarbonetos,
para o qual serão encaminhadas águas potencialmente contaminadas com óleo, e só
posteriormente é que serão encaminhadas para a ETAR industrial.

Quanto às emissões gasosas, não há alteração face ao preconizado em Estudo Prévio,
ou seja, a unidade Biomassa Mangualde não terá emissões gasosas. Os gases de
combustão serão, na totalidade, encaminhados para o processo da unidade industrial.

• Reutilização de Águas Pluviais
Uma das melhorias, em termos ambientais, introduzidas no projeto, na fase de Projeto
de Execução, foi a reutilização de parte das águas pluviais recolhidas na área de
implantação da central de biomassa.
Sempre que a qualidade da água pluvial o permita, as águas recolhidas serão
encaminhadas para o reservatório de água bruta da fábrica.
A água da chuva potencialmente contaminada em áreas de derrames de óleo será
conduzida para um separador de hidrocarbonetos antes de ser descarregada para a
rede.
• Tratamento das Águas Residuais Domésticas
Na fase de Estudo Prévio, estava previsto que os efluentes domésticos seriam
encaminhados, caso fosse possível, para uma das fossas séticas, pertencentes à
SONAE ARAUCO. No caso da impossibilidade de se efetuar esse encaminhamento,
seria construída uma nova fossa sética.
Após analisadas e verificadas as condições locais, a solução que foi considerada no
Projeto de Execução, para o tratamento adequado dos efluentes domésticos, consiste
em encaminhar estes efluentes para um filtro biológico (ETAR compacta; ver
caraterísticas no anexo III), a instalar na central de biomassa, entre o edifício da ETA e
o edifício da turbina. Posteriormente este efluente é encaminhado para a ETAR
industrial, juntamente com os restantes efluentes industriais que não são reutilizáveis.
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4. CONFORMIDADE DO PROJETO DE EXECUÇÃO COM A DIA
Neste capítulo será efetuada uma análise exaustiva do Projeto de execução, como
intuito de se proceder à verificação da sua conformidade ambiental com as exigências
constantes da DIA emitida.

4.1. Conformidade com os instrumentos de gestão territorial (IGT), servidões
e restrições
Na fase de Projeto de Execução, à semelhança do que já acontecia em fase de Estudo
Prévio, todas as construções a realizar encontram-se implantadas no interior da área
Industrial já existente e encontram-se na Classe de ordenamento designada por “solo
destinado a Espaços de Atividades Económicas”, de acordo com o definido no artigo
82º - Identificação, Caracterização e Usos do Plano Diretor Municipal (PDM) de
Mangualde, tal como apresentado na Carta de Ordenamento em anexo (anexo VIII) e
de acordo com:

34/ 74

Projeto "Biomassa Mangualde"
Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução
Relatório Base

PLANTA DE ORDENAMENTO – USO DO SOLO

Conforme se poderá confirmar abaixo, o projeto de execução cumpre com os critérios
de edificabilidade previstos para os espaços de atividades económicas, definido pelo
artigo 83º - Regime de Edificabilidade do regulamento do PDM de Mangualde, tal como
se pode observar no excerto seguinte. A verificação desses critérios teve por base a
planta síntese, utilizada na instrução do processo de alteração do loteamento (onde se
insere o projeto em análise) e que se encontra anexa a este documento (anexo IX).
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Posto isto, foram analisados os parâmetros que se seguem:
Índice de utilização do solo
O índice de utilização do solo da proposta apresentada em fase de Projeto de Execução
ronda os 0.19, estando regulamentado no PDM um valor máximo que poderá atingir os
0.6.
Índice de impermeabilização do solo
O índice de impermeabilização do solo da proposta apresentada em fase de Projeto de
Execução ronda os cerca de 0.43, estando regulamentado no PDM um valor máximo
que poderá atingir os 0.8 (80%).
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Índice de ocupação do solo
O índice de ocupação do solo para a proposta apresentada em fase de Projeto de
Execução é de cerca de 0.18, sendo que o regulamento do PDM define esse valor
máximo para 0.9 (90%).
Altura da Fachada
A altura da fachada dos edifícios apresentada em fase de Projeto de Execução é de
cerca de 12m, sendo que o regulamento do PDM define esse mesmo valor como valor
máximo admitido.

Origem: Planta de Síntese utilizada na instrução do processo de alteração do loteamento (onde se insere o
projeto em análise)

Face ao apresentado, pode-se constatar que o Projeto de Execução se encontra em
conformidade com o estipulado no PDM, seu regulamento e cartografia, nomeadamente
no que diz respeito ao uso do solo, e respetivo regime de edificabilidade previsto.
No anexo VIII apresentam-se a carta de Ocupação do Solo e a Planta de Ordenamento
– Zonamento Acústico, com a implantação final do projeto; pela sua análise é possível
concluir que não existe qualquer incompatibilidade, à semelhança do que já tinha sido
referido no EIA.
PLANTA DE CONDICIONANTES – OUTRAS CONDICIONANTES

No âmbito das Condicionantes de Ordenamento do Território, Carta e regulamento, a
proposta obedece ao estipulado cumprindo as condicionantes e acuações impostas (ver
cartas anexas – anexo VIII), com exceção ao que se refere às interferências com a zona
de Domínio Público Ferroviário, onde existe uma pequena sobreposição entre as

37/ 74

Projeto "Biomassa Mangualde"
Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução
Relatório Base

construções propostas e esta, especificamente na zona do ramal da linha que serve
diretamente esta unidade industrial tal como se poderá verificar na imagem que se
segue onde consta o limite da Unidade Industrial e a área de intervenção sobre a Carta
de Condicionantes.

De acordo com a carta de condicionantes e o Decreto-Lei nº 276/2003 de 4 de
novembro, que estabelece o regime jurídico do domínio público ferroviário, verificou-se
a possível incompatibilidade da construção dos equipamentos/infraestruturas na
localização definida, em sede de Projeto de Execução.
Desta forma, de acordo com o D.L. nº 276/2003 de 4 de novembro tem-se:
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Neste âmbito, a delimitação do Domínio Público Ferroviário (DPF) foi solicitada à
Entidade da Tutela (Infraestruturas de Portugal - IP), que deu resposta através de Ofício
datado de 21/08/2018, em que remete o auto de delimitação para ser assinado pelo
proprietário do terreno confinante.

Figura 7 –Delimitação do DPF efetuada pela IP, a pedido do proponente.

De acordo com a legislação em causa, o afastamento mínimo 40 m é medido a partir do
limite agora definido pelo IP.
Em fase de Projeto de execução fez-se uma reorientação da implantação das
infraestruturas e edifícios associados ao projeto, de forma a interferir o menos possível
com a faixa de proteção do Domínio Público Ferroviário (40 metros medidos a partir do
limite definido pelo IP).
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Não tendo sido possível cumprir o afastamento mínimo de 40 m, seguindo a indicação
da IP no seu ofício datado de 14/03/2018 (anexo X) e tendo por base o art.º 14º do DL.
nº 276/2003 de 4 de novembro, foi solicitado um pedido ao Instituto de Mobilidade e
Transportes I.P. (IMT) no sentido de reduzir as obrigações que lhes são impostas.

O proponente ainda não obteve resposta ao pedido efetuado, ou seja, emissão do
parecer favorável à construção dentro da área de afastamento de 40 metros do DPF.
Caso o pedido não seja atendido, a implantação do projeto terá que ser reajustada de
forma a ser cumpridos os 40 m de afastamento ao LPF.

Figura 8 – Localização do limite DPF e das construções, previstas no projeto de execução, que
se encontra mais próximas deste.
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No anexo VIII apresentam-se, ainda, as cartas de condicionantes – RAN, REN e Risco
de Incêndio, com a implantação final do projeto; pela sua análise é possível concluir que
não existe qualquer incompatibilidade, à semelhança do que já tinha sido verificado no
EIA.
4.2. Entidades contactadas no âmbito do RECAPE
No âmbito do desenvolvimento do RECAPE foram contactadas algumas Entidades que
de forma direta ou indireta participam no processo de análise e licenciamento do projeto,
nomeadamente:
• Direção Geral do Território (DGT)
No âmbito da consulta pública, efetuada no procedimento de avaliação de impacte
ambiental, a DTG pronunciou-se sobre o EIA da unidade Biomassa Mangualde, tendo
emitido parecer desfavorável relativamente a algumas questões, que se prendem com
a cartografia.
No sentido de esclarecer os motivos que levaram à desconformidade foram efetuados
contactos telefónicos e, mais tarde, via email (ver comunicações anexas – anexo XI).
• Instituto Geográfico do Exército (IGeoE)
Na sequência dos esclarecimentos prestados pela DGT quanto ao parecer
desfavorável, a equipa do RECAPE contactou o IGeoE, com o objetivo de confirmar a
possibilidade de utilização da cartografia adquirida.
• Infraestruturas de Portugal (IP)
À semelhança do que aconteceu com a DGT, esta Entidade também se pronunciou na
fase de consulta pública do EIA.
Tendo em vista dar resposta às questões referidas no parecer da IP, o proponente (em
conjunto com o proprietário do terreno onde está instalada a SONAE ARAUCO)
despoletou, junto desta, o processo para obtenção de autorização para colocação de
equipamentos a menos de 40 m do Domínio Público Ferroviário (DPF). Esta solicitação
resultou em parecer desfavorável (Ofício da IP de 14/03/2018 – anexo X), pelo facto de
não ter sido instruído corretamente.
Na sequência desse parecer, foi instruído novo processo junto da IP, agora no sentido
da obtenção da delimitação do DPF, tendo a pretensão sido respondida a 21/08/2018
(ver anexo X). O processo de delimitação do DPF não se encontra fechado, pois o
proprietário do terreno onde se insere a SONAE ARAUCO discorda da delimitação
efetuada.
Paralelamente foram feitos contactos informais junto do Instituto de Mobilidade e
Transportes, I.P. (IMT), no sentido de obter autorização para a redução do afastamento
regulamentar (40 m) ao DPF, de forma a viabilizar a implantação do projeto da central
de biomassa. O processo que visa esta pretensão encontra-se em instrução, prevendose a sua entrega no IMT a curto prazo.
Para além destas Entidades foram contactadas outras, ainda que de forma informal,
nomeadamente a Câmara Municipal de Mangualde (Arqueologia) e a Direção Regional
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da Cultura do Centro no sentido de concertar abordagens que poderão, na fase de
análise do RECAPE agilizar o processo.
No âmbito do licenciamento municipal, foi, também de forma informal, contactada a
Câmara Municipal de Mangualde no sentido de concertar a instrução do processo de
licenciamento do projeto Biomassa Mangualde, processo esse que será entregue
brevemente.
4.3. Reavaliação dos Impactes
Neste subcapítulo apresenta-se uma reavaliação dos impactes ambientais gerados pelo
projeto em fase de Estudo Prévio (e avaliados no EIA), face aos impactes previsíveis de
serem gerados pelo Projeto de Execução (em avaliação neste RECAPE). Nesta
reavaliação será tido em conta o grau de detalhe inerente a esta fase do projeto, bem
como as alterações que foram introduzidas no projeto e que se encontram descritas no
capítulo 3.4.
Esta reavaliação será efetuada para as fases de construção e exploração, à semelhança
do efetuado em sede de EIA.
Nesta análise apenas serão focados os fatores ambientais sobre os quais se considera
que os impactes previsíveis gerados pelo Projeto de Execução possam sofrer alguma
alteração face à avaliação efetuada no EIA.
4.3.1. Fase de Construção
Nesta fase, tendo presente as alterações introduzidas no Projeto de Execução, face ao
Estudo Prévio, de uma forma geral, não é expectável que os impactes associados às
atividades inerentes à fase de obra sejam muito diferenciados dos impactes
identificados e avaliados no âmbito do EIA.
As alterações que poderiam implicar ajustes na análise e avaliação dos impactes
efetuada prendem-se com:
•
•
•
•

Implantação da central de biomassa: Apesar da implantação do projeto ter sido
alterada, este mantém-se no interior da área industrial da SONAE ARAUCO.
Não construção do armazém de biomassa.
Não reutilização do edifício existente para albergar a turbina e construção de um
edifício novo para o efeito.
Instalação de uma ETA e construção de um edifício para albergar esta
infraestrutura.

Para além das alterações referidas, fruto do desenvolvimento do projeto e do maior
detalhe deste, há nesta fase um conjunto de informação que tem que ser analisada sob
a perspetiva de potenciais impactes que possam ser gerados, e que em sede de EIA,
não foi possível aferir, pelo facto do projeto se encontrar em fase de Estudo Prévio.
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•

Ordenamento do Território e Ocupação do Solo

No âmbito deste fator ambiental as alterações ocorridas na passagem do projeto à fase
de Projeto de Execução não são significativas, existindo, contudo, diferenças que se
prendem com a alteração da área de implantação dos equipamentos e edifícios a
considerar e com a sua localização dentro da parcela de terreno da SOANE
INDÙSTRIA.
Desta forma, se na fase de Estudo Prévio, a localização das construções e estruturas/
equipamentos se centrava a Norte do ramal de acesso da linha de comboio, nesta fase
de Projeto de Execução uma grande parte das estruturas e infraestruturas a construir
localizam-se entre o ramal de acesso e a linha de comboio.
As alterações introduzidas são neste âmbito mínimas, apenas de referir a um aumento
da área de construção, continuando, de qualquer forma com índices de construção
muito abaixo do permitido em PDM e sempre dentro da mesma classe de espaços como
referido anteriormente; pelo que não agravam a situação já exposta na fase de Estudo
Prévio.
Outro dos aspetos a analisar neste fator ambiental refere-se à localização do estaleiro
que dará apoio à obra, informação que não estava disponível no Estudo Prévio, mas
que nesta fase a sua localização e organização já se encontra definida.
Assim, tendo-se conhecimento da localização do estaleiro (ver anexo IV – Planta de
estaleiro) e sabendo de antemão que este será implantado, no interior da área da
fábrica, muitos dos impactes negativos habitualmente associados à montagem,
utilização e desmontagem de um estaleiro de obra não se verificam ou a sua
significância é mínima. Pelo que, mantém-se a constatação de que o projeto em causa,
na fase de construção, não terá qualquer impacte sobre o Ordenamento do Território e
Ocupação do Solo.

Figura 9 – Excerto da planta de localização do estaleiro.
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•

Património Cultural

Na sequência do desenvolvimento do projeto Biomassa Mangualde a Projeto de
Execução, foi efetuada uma reanálise do projeto de forma a verificar se, decorrente das
alterações introduzidas no projeto, as conclusões do EIA, no que se refere ao fator
ambiental Património Cultural, mantêm válidas.
O estudo agora realizado seguiu o alinhamento dos trabalhos de prospeção e recolha
bibliográfica efetuado no âmbito do EIA. Este EIA foi elaborado em fase de Estudo
Prévio, no qual se previa a construção da nova Central Termoelétrica de Biomassa no
interior das instalações pré-existentes da SONAE ARAUCO, um espaço já
profundamente revolvido.
Desta forma, e apesar do conhecimento da existência de dois sítios arqueológicos na
proximidade - Cumieira/ Cova dos Moiros - CNS: 5101 e Sítio da Cerca- CNS: 3782,
sendo que este último, pela análise da documentação antiga e implantação cartográfica
parecia encontra-se muito próximo da AE (área de estudo), mas fora dos terrenos da
mesma e por isso não foi preconizado nenhum tipo de medida de minimização, em sede
de EIA. No entanto, a DIA emitida em junho de 2017, impõe que no âmbito da obra, seja
previsto o Acompanhamento Arqueológico da mesma.
Contudo, na passagem do projeto à fase de Projeto de Execução, a implantação deste
alterou; alguns dos edifícios a serem executados passaram a estar previstos no espaço
a sul da unidade fabril, muito próximo da zona referenciada como o sítio arqueológico
da Cerca- CNS 3782.
Metodologia
Como trabalho inicial foi realizada uma pesquisa de dados nos sites de pesquisa de
Património como no SIPA- Sistema de Informação para o Património Arquitetónico
(www.monumentos.pt),
no
Portal
do
Arqueólogo
(http://arqueologia.patrimoniocultural.pt), Consultamos o PDM de Mangualde, online
em:
http://www.cmmangualde.pt/atividade-municipal/gestao-territorial/pdm/
http://ssalgt.dgotdu.pt/I/Planta de Condicionantes 19212 7.jpeg) e por último contactouse o Dr. António Tavares, arqueólogo do Município de Mangualde.
Dado o raio de intervenção ser muito restrito, foi realizada uma prospeção no espaço a
afetar pelos trabalhos de construção da Central Termoelétrica, restringindo-se dessa
forma a Área de Estudo (AE) e de prospeção à área que vai ser intervencionada,
definindo-o como a Área de Incidência Direta do Projeto.
Como Área de Incidência Indireta do Projeto, considerou-se o espaço na envolvente à
Área de Estudo, nomeadamente o espaço da freguesia de Espinho (Figura 10).
Relativamente ao trabalho de campo foi realizada uma prospeção sistemática na área
a intervir, acima referida. Este procedimento consistiu na observação direta do terreno
que deverá ser percorrido de forma sistemática, seguindo o método field walking,
auxiliado pela leitura da Carta Militar de Portugal C.M.P (escala 1:25 000), folha nº 189
e pela fotografia aérea do GoogleEarth.
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Figura 10 – Área de Incidência Direta do Projeto-Instalação de Central Termoelétrica (Área de
Estudo) e Área de Incidência Indireta a cor Roxa.

Não foram detetadas ocorrências patrimoniais. No entanto, está inventariado na Base
de Dados do Portal do Arqueólogo, muito próximo do limite sul da AE, o Sítio
Arqueológico da Cerca (CNS: 3782).
Trabalhos Realizados
O espaço associado à implantação da Central Termoelétrica de Biomassa, apesar das
alterações introduzidas no projeto, na passagem a Projeto de Execução, mantém-se no
interior das instalações da SONAE ARAUCO, onde se encontram infraestruturas já
construídas e onde se observa pavimento em betão.
Foi realizada uma visita à Área de Estudo para observar o espaço a ser intervencionado.
Grande parte do espaço a ser intervencionado, nomeadamente a norte do ramal de
acesso à linha de caminho-de-ferro que serve a indústria, foi já objeto de alterações,
possuindo pavimento em betão. A prospeção resultou numa visibilidade nula, não sendo
possível a observação integral do solo.
A sul do referido ramal de acesso, onde está prevista a construção de diversos
elementos associados à central termoelétrica de biomassa, essa área sofreu
recentemente um incêndio, limpando de certa forma o solo, o que revelou uma ótima
visibilidade do mesmo.
De forma a facilitar o registo e a orientação dos espaços referidos ao longo do texto,
dividiu-se a área prospetada. Assim, do lado Norte, será o espaço existente a norte do
ramal de acesso à linha de caminho-de-ferro, que está a sul da AE e que serve a unidade
fabril. Do lado Sul, trata-se do espaço que existe a sul do referido ramal, entre este e a
rede que se observa a delimitar o terreno da AE.
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Norte
Deste lado, o projeto apenas prevê a instalação de equipamentos (nomeadamente a
caldeira), não se preconizando a construção de edifícios.

Figura 11 – Perspetiva da área a ser intervencionada a norte do ramal de acesso à linha de
caminho-de-ferro (SE- NO).

Sul
A nova área afeta à execução do projeto, localiza-se no espaço imediatamente a sul do
ramal de acesso à linha férrea, e a rede que delimita os terrenos da AE a sul, mais
concretamente no espaço entre o Edifício das Parafinas, existente, e o ramal de acesso.
Nesta área existem já algumas construções; no entanto serão construídas outras no
âmbito da execução do projeto da central de biomassa.
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Figura 12 – Perspetiva do ramal de acesso à caminho-de-ferro e a área que será
intervencionada a sul da mesma (NO- SE).

Pela observação do solo, percebe-se este que era composto por uma camada escura,
humosa, onde aparecia pontualmente o afloramento rochoso, de características
graníticas. Este espaço ardeu recentemente, o que permite a perfeita visibilidade do
solo.

Figura 13 – Perspetiva da área que será intervencionada a sul do ramal de acesso à linha de
caminho-de-ferro (O- E).
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Figura 14 – Perspetiva da área que será intervencionada a sul do ramal de acesso à linha de
caminho-de-ferro (E- O).

Figura 15 – Perspetiva da área que será intervencionada a sul do ramal de acesso à linha de
caminho-de-ferro, localizada entre o Edifício das Parafinas e o mesmo (E- O).
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Figura 16 – Perspetiva da área que será intervencionada a sul do ramal de acesso à linha de
caminho-de-ferro, localizada entre o Edifício das Parafinas e o mesmo (O- E).

Figura 17 –Pormenor da estratigrafia do local onde foi implantada o ramal de acesso à linha
de caminho-de-ferro (O-E).

No sentido de perceber qual o possível impacto deste projeto sobre Sitio Arqueológico
da Cerca- CNS: 3782, que se pensava estar muito próximo do local onde está prevista
a construção de alguns edifícios associados à Central Termoelétrica de Biomassa, no
lado sul, junto à rede que delimita a AE e o ramal de acesso à linha de Caminho-deFerro (linha da Beira Baixa), contactou-se o Dr. António Tavares, arqueológo do
Município de Mangualde, cuja informação fornecida é que este sítio arqueológico terá
sido destruído aquando da construção desta unidade fabril, durante a década de 90 do
séc. XX.
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O Sítio Arqueológico da Cerca foi referenciado em 1894, pelo historiador Leite de
Vasconcelos, que terá visitado a povoação de Água-Levada. Registou a existência num
terreno chamado “A Cerca” vestígios de muros, inúmeros fragmentos de tegulae ou
telhas de rebordo, bem como fragmentos cerâmicos e de alfaia agrícola, parecendo
tratar-se de um povoado romano.
Destaque ainda para a existência de outro sítio arqueológico se encontra inventariado
próximo da AE. Trata-se do Sítio Cova da Cumieira/ Cova dos Moiros (CNS 5101)
[Coord. 40.582269/ -7.799185), que se localiza a cerca de 89m para Oeste da AE, numa
propriedade privada. Refere-se a uma Necrópole, de cronologia da Alta Idade Média e
que se carateriza pela existência de 4 sepulturas escavadas na rocha, de forma
antropomórfica, implantadas numa zona de planalto sobre o rio Videira.
Durante os trabalhos de prospeção na AE não foi detetado nenhum vestígio
arqueológico.
Face ao exposto, julga-se que a execução do projeto Biomassa Mangualde não terá
impactes sobre o Património Cultural, pelo facto do sítio arqueológico inventariado nas
proximidades da área do projeto já se encontrar destruído. No entanto, dada a
proximidade, preconiza-se o acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos que
impliquem revolvimento de solos, associados à execução do projeto, por parte de um
arqueólogo creditado pela tutela (DGPC).
•

Paisagem e Topografia

Atendendo a que o estaleiro, conforme já referido, será implantado no interior da área
industrial, os impactes ao nível da paisagem, decorrentes deste aspeto do projeto,
prendem-se com a diminuição da visibilidade das áreas afetas pela construção, a
introdução de elementos estranhos e a alteração da imagem da paisagem (já
identificados e avaliados no EIA). Em termos de significância, estes impactes mantêmse pouco significativos.
Outro aspeto do projeto que em fase de Estudo Prévio não havia informação detalhada
para permitir uma análise e avaliação de impactes associados, trata-se da modelação
do terreno para implantação do projeto.
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Figura 18 – Excerto da planta da modelação atual do terreno, onde será implantado o projeto
Biomassa Mangualde (planta incluída no Projeto de Execução).

Figura 19 – Excerto da planta da modelação futura do terreno, após a implantação do projeto
Biomassa Mangualde (planta incluída no Projeto de Execução).

No Projeto de Execução é possível verificar que, em termos de modelação do terreno,
apenas está previsto realizar-se escavação; escavação para nivelar o terreno até à cota
de projeto, prevendo obter um volume de terras decorrentes desta nivelação de 3 202
m3; para além disso será necessário proceder à escavação necessária para a execução
das fundações, dos edifício a construir, resultando daí um volume de terras de 4 4244
m3.
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Face ao exposto o volume total de movimentos de terra é de cerca de 7446 m3, sendo
na sua totalidade resultado de escavação de terreno (para modelação e fundações).
Estas terras sobrantes serão enviadas para vazadouro, estando as condições destes
trabalhos consideradas na Memória Descritiva do Projeto de Execução e no Plano de
Gestão Ambiental que o acompanha (ver anexo XII).
Assim, para além dos impactes já referidos, na fase de obra, e conforme já avaliado no
EIA, a construção do projeto implicará um aumento de concentração de poeiras no ar e
consequente deposição no espaço, impacte também pouso significativo. Não se
considera haver impactes adicionais, eventualmente decorrentes do encaminhamento
das terras sobrantes, na medida que o projeto acautela que o destino destas seja
adequado.
De referir, ainda, que no anexo XIII são apresentadas as Cartas utilizadas na
caraterização, efetuada no EIA, da área de estudo, para o fator ambiental Paisagem e
Topografia, atualizadas com a implantação final do projeto Biomassa Mangualde. Pela
análise das cartas constata-se que na passagem a Projeto de Execução não houve
qualquer alteração, do ponto de vista da caraterização efetuada.

Face ao exposto o detalhe do projeto, ao nível de Projeto de Execução, bem como as
alterações que foram introduzidas no mesmo, não implica alteração na avaliação dos
impactes identificados no EIA, sobre os fatores ambientais analisados.
Relativamente aos restantes fatores ambientais (Recursos Hídricos Superficiais e
Subterrâneos, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Sistemas Ecológicos e
Socioeconomia), à semelhança do que se concluiu na análise acima efetuada, as
alterações no projeto em pouco ou nada alteram os impactes avaliados no EIA, tendo
sido considerados pouco significativos.

4.3.2. Fase de Exploração
Nesta fase verificam-se algumas alterações ao nível da conceção do processo de
produção de energia, que são analisadas sob o ponto de vista dos diversos fatores
ambientais, que possam eventualmente vir a ser afetados:
•

Recursos Hídricos Subterrâneos

Em relação à análise e avaliação de impactes, no que respeita aos Recursos Hídricos
Subterrâneos na fase de exploração, o Projeto de Execução não trouxe alterações na
avaliação realizada em sede de EIA.
Ao nível dos aspetos quantitativos, não são tomadas ações criadoras de impactes no
projeto em estudo, uma vez que o Projeto de Execução não alterou a origem da água a
utilizar no funcionamento da Central a Biomassa. Ao nível do estado das massas de
água, e considerando o enquadramento da área em estudo e o facto de o projeto ser de
natureza pontual e geograficamente localizado, não são identificados impactes capazes
de repercutir efeitos no Maciço Antigo Indiferenciado, massa de água em que se insere
a Central. Os impactes identificados referem-se ao aspeto qualitativo das águas
subterrâneas e à potencial afetação do uso de captações, sendo avaliados como pouco
significativos:
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Impacte RHSB.E.01 – Alteração da qualidade da água em consequência de derrames
acidentais
Impacte RHSB.E.02 – Afetação do uso de captações em consequência da alteração da
qualidade da água subterrânea.
•

Recursos Hídricos Superficiais

A concretização do projeto em análise não implicará alterações relevantes nas
condições de infiltração e de drenagem natural da área abrangida. Apesar da execução
do projeto acarretar um acréscimo da área impermeabilizada, tendo em conta que a sua
área de implantação é no interior da unidade industrial de SONAE ARAUCO, uma área
já bastante artificializada, o efeito deste aumento será residual. Por outro lado, o
aumento do caudal de escoamento de águas superficiais/ pluviais que possa vir a
acontecer, o seu efeito será minimizado na medida em que está contemplado no projeto
o reaproveitamento de parte das águas pluviais recolhidas, na área de implantação da
Biomassa Mangualde.
No entanto, a atividade da central de biomassa poderá implicar eventual perturbação da
qualidade da água da rede hídrica existente na envolvente (Ribeira de S. Pedro),
decorrente de situações de emergência (derrames), embora se considere pouco
significativa, dado os mecanismos de controlo previstos para estas situações (existência
de meios de contenção de derrames, formação dos colaboradores sobre modos de
atuação, existência de separador de hidrocarbonetos para tratamento de águas de
escorrências potencialmente contaminadas, etc.).
Tendo em consideração que os efluentes líquidos gerados (domésticos e industriais) na
central de biomassa serão devidamente encaminhados para a ETAR da SONAE
ARAUCO, onde serão submetidos a um tratamento adequado, e que, após esse
tratamento, serão descarregados numa linha de água, mediante uma licença de
descarga válida, considera-se que esta atividade não tem qualquer impacto sobre a
qualidade da água superficial. De salientar, que com o desenvolvimento do projeto à
fase de Projeto de Execução, verificou-se que a quantidade de efluente industrial que
será gerado pela central de biomassa é inferior do que o previsto em sede de Estudo
Prévio.
Por outro lado, em termos de necessidades de água a situação alterou face ao analisado
no EIA. Apesar das necessidades (vapor) do processo industrial da SONAE ARAUCO
terem aumentado, esse aumento não se repercute nas necessidades de água da central
de biomassa, na medida em que o seu processo funcionará em circuito fechado. Desta
forma, as necessidades resumem-se às perdas de água que ocorrem no processo,
sendo, neste caso, apenas a água utilizada na lavagem dos sopradores e que é perdida
para a atmosfera sob a forma de vapor (5 900 m3/ano).
A purga da caldeira, que no Estudo Prévio, era a única perda de água relevante do
processo da central de biomassa (7 300 m3/ano), no Projeto de Execução, apesar da
quantidade ser consideravelmente superior (16 000 m3/ano), a sua qualidade permite
que seja reutilizada novamente no processo, sendo encaminhada para a entrada da
ETA.
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Assim, as necessidades de água para o funcionamento da central de biomassa
diminuíram, relativamente ao inicialmente previsto em Estudo Prévio, não se
considerando, por isso, que venham a ocorrer impactes nos recursos hídricos
superficiais, ao nível do aspeto quantitativo, à semelhança do que já tinha sido verificado
em EIA.
Face ao exposto, os impactes decorrentes da implementação do projeto mantêm-se,
sendo pouco significativos, e resume-se a:
Impacte RHSP.E.01 – Alteração da qualidade da água superficial devido a derrames
acidentais
•

Qualidade do Ar

Conforme referido em capítulos anteriores, o consumo de biomassa aumentou face ao
previsto no Estudo Prévio, tendo em vista dar resposta às futuras necessidades da
unidade industrial. Desta forma, a quantidade de gases de combustão que será gerada
e entregue ao processo da SONAE ARAUCO, também aumentará, face à situação atual.
O Projeto de Execução prevê que sejam gerados 165 000 m3/h de gases de combustão.
Tendo em conta que o valor de gases de combustão considerado no Estudo Prévio
(507 000 Nm3/h), contabilizava o ar quente, também fornecido à indústria, as condições
avaliadas no EIA, com recurso à modelação, acabam por ser mais conservativas do que
as que efetivamente se irão verificar.
No entanto, com a entrada em funcionamento da nova central de biomassa, que irá
substituir a central de biomassa atualmente existente, é expectável um aumento nos
valores de emissão verificados atualmente, nos secadores existentes nas duas linhas
de produção da SONAE ARAUCO (FF10 a FF13), dado que o consumo de biomassa
irá aumentar. Apesar disso, é expectável que se continue a cumprir os valores limite dos
poluentes estudados.
Acresce que, com a entrada em funcionamento da nova central a biomassa, verifica-se
a manutenção do ligeiro acréscimo local das emissões atmosféricas, associado ao
aumento do volume de tráfego rodoviário nas vias de acesso da instalação, que resulta
num aumento residual das concentrações dos poluentes em questão (NO2, CO, PM10
e SO2), nos recetores da envolvente próxima da instalação. Este acréscimo residual
das concentrações, não promoverá o incumprimento legal dos valores limite dos
poluentes em estudo, definidos na legislação para proteção da saúde humana.
Face ao exposto, é expectável que a qualidade do ar possa vir a ser afetada, embora
ligeiramente, dado que o cumprimento dos valores limite de emissão se mantém. Por
este facto, considera-se que o projeto terá impacte sobre a qualidade do ar, apesar de
pouco significativo:
Impacte QLAR.E.01 – Alteração da qualidade do ar resultante da atividade de Produção
de Energia
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•

Ambiente Sonoro

No projeto de execução, face ao projeto apresentado em fase de estudo prévio,
identificaram-se os seguintes aspetos que poderão ter uma maior influência no ambiente
sonoro:
o Construção de novos edifícios;
o Alteração do layout da central de biomassa;
o Instalação de novos equipamentos;
Assim, verificou-se que está prevista a construção de um novo edifício onde será
instalada a estação de tratamento de água. Em termos de layout das novas instalações
verificou-se sobretudo a alteração da localização do edifício da turbina. Dado o maior
detalhe do projeto, identificaram-se novos equipamentos que poderão ter influência no
nível sonoro da envolvente.
Relativamente ao tráfego, verificou-se não existirem alterações relativamente aos dados
utilizados no EIA, realizado em fase de Estudo Prévio.
Apesar das alterações, constata-se que a área de influência do projeto não altera
significativamente, de acordo com a caraterização da envolvente, efetuada em fase de
Estudo Prévio. Na Figura 20 encontram-se representadas as zonas onde se encontram
os recetores sensíveis identificados na envolvente.

Figura 20 – Identificação da área de intervenção e das zonas sensíveis na envolvente.

Na Tabela 6, encontra-se a descrição e a respetiva localização dos recetores sensíveis
identificados na Figura 20.

56/ 74

Projeto "Biomassa Mangualde"
Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução
Relatório Base

Tabela 6 – Descrição e Localização dos recetores sensíveis.
Recetor Sensível

Descrição

Localização (GPS)

RS1

Edifícios de habitação

40º35`18,45``N; 7º45`47,37``W

RS2

Edifícios de habitação

40º34`54,62``N; 7º47`57,64``W

RS3

Edifícios de habitação

40º34`44,28``N; 7º47`50,62``W

RS4

Edifícios de habitação

40º35`02,63``N; 7º47`15,95``W

RS5

Edifícios de habitação

40º35`05,87``N; 7º47`55,7``W

À semelhança da metodologia utilizada no EIA, para avaliação dos impactes ambientais
será considerada a situação mais desfavorável, ou seja, os recetores sensíveis RS1,
RS2, RS3 e RS5 para os quais o funcionamento da nova central, previsivelmente, terá
um maior impacte no ambiente sonoro.
Para o estudo dos impactes decorrentes do Projeto de Execução, no ambiente sonoro,
procedeu-se à atualização do modelo da situação futura, elaborado em fase de Estudo
Prévio, com base no layout previsto para a central de biomassa (Figura 21).

Figura 21 – Modelo para previsão do nível sonoro (projeto de execução).

Nos modelos previsionais elaborados consideram-se os equipamentos mais ruidosos
que, previsivelmente, terão um maior impacte no ambiente sonoro. Em fase de Projeto
de Execução, face ao maior detalhe inerente ao projeto, identificaram-se novos
equipamentos que poderão ter impacte no ambiente sonoro, por isso, além dos
equipamentos considerados anteriormente (Estudo Prévio); adicionaram-se 6
equipamentos ao modelo utilizado para a previsão do nível sonoro (Tabela 7).
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No projeto de execução considerou-se que todos os equipamentos a instalar no exterior
deverão ter um nível de potência sonora inferior a 85 dB(A), medido a uma distância de
um metro lateralmente a partir de cada equipamento individual (informação constante
da pág. 14 da memória descritiva do Projeto de Execução).
Os equipamentos mais ruidosos, principalmente a turbina, serão colocados no interior
de edifícios e, serão implementadas medidas para o isolamento sonoro de modo a
reduzir a propagação do ruído para o exterior. No caso da turbina, por se tratar do
equipamento mais ruidoso, o Projeto de Execução impõe que o nível de pressão sonora
por si emitido não ultrapassará os 80 dBA (no exterior da sala da turbina), valor este que
será garantido pelas caraterísticas construtivas do edifício onde será instalada.
Em termos previsionais considerou-se a situação mais desfavorável, ou seja, assumiuse o nível de potência sonora máximo irradiado pelos equipamentos (cenário mais
conservativo). Na Tabela 7, encontram-se descritos os equipamentos considerados e o
respetivo nível de potência sonora.
Tabela 7 – Nível de potência sonora dos equipamentos mais ruidosos a instalar.
Quantidade

Fontes sonoras

Nível de potência sonora,
dB(A)

1

Chaminé de Emergência

85

1

Edifício Turbina

93

1

Caldeira

90

4

Bombas de Recirculação

85

1

Condensador Arrefecimento

85

1

Posto de Transformação Principal

85

1

Posto de Transformação Auxiliar

85

1

Estação de tratamento águas

88

2

Sistemas Arrefecimento

80

No anexo XIV encontram-se descritas as especificações técnicas consideradas para a
modelação e simulação dos mapas de ruído.
No caso do ambiente sonoro, tendo em conta a quantidade de fontes sonoras existentes
na unidade industrial onde a central de biomassa se encontra inserida, o estudo baseiase na avaliação dos impactes cumulativos, ou seja, serão avaliados os impactes
gerados pelo funcionamento em paralelo da central de biomassa e da unidade industrial.
Analisando a envolvente do local onde será implantado o projeto, é importante
considerar que a central de biomassa será construída num grande complexo industrial,
ao qual está associado um grande número de fontes sonoras, algumas das quais com
um nível de potência sonora muito superior a 85 dB(A). No global, nos modelos
elaborados para a obtenção dos mapas de ruído consideraram-se, aproximadamente,
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132 fontes sonoras, sendo que apenas 13 fontes sonoras estão associadas à nova
central de biomassa.
Ruído Particular
Relativamente ao ruído particular, ou seja, o ruído gerado pelo funcionamento da nova
central de biomassa, apresentam-se no anexo XIV os respetivos mapas de ruído para
os períodos Lden e Ln.
Na Tabela 8, apresenta-se o nível sonoro por período de referência previsto nos
recetores sensíveis RS1, RS2, RS3 e RS5, referente ao funcionamento da futura central
de biomassa (ruído particular).
Tabela 8 – Nível sonoro particular da nova central de biomassa (projeto de execução).
Nível sonoro equivalente - Leq (dB(A))
Recetor Sensível

Altura (m)
Ld

Le

Ln

Lden

1,5

12

12

12

18,3

4

11

11

11

17,3

1,5

26,8

26,8

26,8

33,1

4

27,2

27,2

27,2

33,5

1,5

30,2

30,2

30,2

36,5

4

29,1

29,1

29,1

35,4

1,5

19,7

19,7

19,7

26,0

4

17,8

17,8

17,8

24,1

RS1

RS2

RS3

RS5

Para avaliação dos impactes das alterações introduzidas pelo Projeto de Execução,
procedeu-se à comparação entre valores obtidos na simulação para a fase de execução
e para a fase de Estudo Prévio. Na Tabela 9, apresenta-se o nível sonoro previsto na
fase de Estudo Prévio.
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Tabela 9 – Nível sonoro particular da nova central de biomassa previsto na fase de Estudo
Prévio.
Nível sonoro equivalente - Leq (dB(A))
Recetor Sensível

Altura (m)
Ld

Le

Ln

Lden

1,5

20,6

20,6

20,6

26,9

4

19,2

19,2

19,2

25,5

1,5

29,6

29,6

29,6

35,9

4

29,7

29,7

29,7

36,0

1,5

29,2

29,2

29,2

35,5

4

29,9

29,9

29,9

36,2

1,5

27,0

27,0

27,0

33,3

4

24,9

24,9

24,9

31,2

RS1

RS2

RS3

RS5

Na Tabela 10, apresenta-se a diferença (∆) entre o nível sonoro previsto para a fase de
execução e o nível sonoro previsto para a fase de Estudo Prévio:
∆ dB(A)=Lprojeto de execução -Lestudo prévio
Tabela 10 – Comparação entre o nível sonoro previsto na fase de execução e na fase de
estudo prévio (ruído particular).
∆, dB(A)
Recetor Sensível

Altura (m)
Ld

Le

Ln

Lden

1,5

-8,6

-8,6

-8,6

-8,6

4

-8,2

-8,2

-8,2

-8,2

1,5

-2,8

-2,8

-2,8

-2,8

4

-2,5

-2,5

-2,5

-2,5

1,5

1

1

1

1

4

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

1,5

-7,3

-7,3

-7,3

-7,3

4

-7,1

-7,1

-7,1

-7,1

RS1

RS2

RS3

RS5
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Em termos de ruído particular, verifica-se que no geral a alteração do layout levou a uma
redução do impacte do ruído gerado pelos novos equipamentos nos recetores sensíveis
avaliados. No caso do ambiente sonoro, tendo em conta a quantidade de fontes sonoras
existentes na unidade industrial onde a central de biomassa se encontra inserida, serão
avaliados os impactes cumulativos, ou seja, o ruído gerado pelo funcionamento da
central de biomassa em paralelo com o funcionamento da unidade industrial.

Impactes Cumulativos
No anexo XIV, encontram-se os mapas de ruído representativos da situação futura
resultantes da implementação do projeto de execução, para os indicadores Lden e Ln,
considerando o funcionamento em paralelo da central de biomassa e da unidade
industrial. Além disso, considerou-se também o ruído gerado pelo tráfego rodoviário e
ferroviário, de acordo com os dados apresentados anteriormente em fase de Estudo
Prévio.
Na Tabela 11, apresenta-se o nível sonoro por período de referência previsto nos
recetores sensíveis RS1, RS2, RS3 e RS5, referente à situação futura.
Tabela 11 – Nível sonoro previsível após implementação do projeto de execução (situação
futura).
Nível sonoro equivalente - Leq (dB(A))
Recetor Sensível

Altura (m)
Ld

Le

Ln

Lden

1,5

46,8

46,2

45,7

52,1

4

46,6

46,1

45,4

49,9

1,5

51,5

51,3

51,3

51,1

4

51,1

51,3

53,0

59,1

1,5

47,7

47,4

47,3

53,8

4

46,6

47,7

47,5

53,8

1,5

51,2

51,5

50,3

56,9

4

52,9

52,6

49,6

57,2

RS1

RS2

RS3

RS5

Para avaliação dos impactes cumulativos das alterações introduzidas pelo projeto de
execução, procedeu-se à comparação entre valores obtidos na simulação efetuada para
a fase de execução e os valores obtidos na simulação efetuada para a fase de Estudo
Prévio. Na Tabela 12, apresenta-se o nível sonoro previsto na fase de Estudo Prévio.
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Tabela 12 – Nível sonoro relativo à situação futura simulada em fase de Estudo Prévio.
Nível sonoro equivalente - Leq (dB(A))
Recetor Sensível

Altura (m)
Ld

Le

Ln

Lden

1,5

47,1

46,5

45,9

52,4

4

46,9

46,3

45,7

52,2

1,5

51,4

51,2

51,2

51,0

4

51,0

51,2

52,9

58,9

1,5

47,5

47,2

47,1

53,5

4

46,4

47,4

47,3

53,5

1,5

51,4

51,8

50,5

57,1

4

52,6

52,7

49,8

57,3

RS1

RS2

RS3

RS5

Na Tabela 13, apresenta-se a diferença (∆) entre o nível sonoro previsto para a fase de
execução e o nível sonoro previsto para a fase de Estudo Prévio.
Tabela 13 – Comparação entre o nível sonoro previsto na fase de execução e na fase de
estudo prévio.
∆, dB(A)
Recetor Sensível

Altura (m)
Ld

Le

Ln

Lden

1,5

-0,3

-0,3

-0,2

-0,3

4

-0,3

-0,2

-0,3

-0,3

1,5

0,1

0,1

0,1

0,1

4

0,1

0,1

0,1

0,2

1,5

0,3

0,2

0,2

0,3

4

0,2

0,3

0,2

0,3

1,5

-0,2

-0,3

-0,2

-0,2

4

0,3

-0,1

-0,2

-0,1

RS1

RS2

RS3

RS5
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De acordo com os dados apresentados na Tabela 13, conclui-se as alterações
introduzidas pelo projeto de execução não irão originar novos impactes nem agravar as
condições avaliadas anteriormente em fase de Estudo Prévio.
Comparando os dados descritos na Tabela 13, com os dados relativos ao ruído
particular apresentados na Tabela 10, constata-se que apesar de, em termos de ruído
particular, se verificar uma diminuição do nível sonoro junto dos recetores sensíveis,
essa diferença não se efetiva quando se analisam os impactes cumulativos, ou seja, é
possível constatar que o ruído emitido pela unidade industrial se sobrepõe ao ruído
emitido pela central de biomassa.
Face ao exposto é possível afirmar que a avaliação de impactes do projeto, efetuada no
âmbito do EIA, relativamente ao fator ambiental Ambiente Sonoro, mantém-se válida;
podendo mesmo afirmar-se que o impacte identificado (pouco significativo) foi atenuado,
com as alterações introduzida no projeto, na fase de Projeto de Execução.
Impacte AMBS.E.01 – Aumento do nível de Pressão Sonora junto dos Recetores
Sensíveis.
• Ordenamento do Território
À semelhança do que se constatou no EIA, durante a Fase de Exploração, os impactes
decorrentes da atividade da central de biomassa são praticamente inexistentes uma vez
que o uso do solo não sofre qualquer alteração face ao previsto pelo PDM de
Mangualde, bem como não existem discordâncias ao nível das Condicionantes,
Servidões e Restrições de Utilidade pública.
Apenas há a registar a previsão de um aumento médio de 10 camiões por dia ou 15
camiões/ dia útil, com a entrada em funcionamento da nova central, que poderá gerar
impacte nos usos e fluxos do espaço, embora se trate de um impacte pouco significativo.
Impacte OTOS.E.01 – Aumento da Circulação de Veículos Pesados
•

Socioeconomia

Ao nível deste fator ambiental, as alterações introduzidas no projeto não alteram a
análise e avaliação dos impactes que possam advir da atividade da Biomassa
Mangualde, registando-se apenas um impacte positivo, associado à eventual criação de
postos de trabalho e um negativo, resultante dos impactes negativos sobre o meio
natural, identificados nos diversos fatores ambientais, que se refletem na qualidade de
vida da população mais próxima; ambos os impactes consideram-se pouco
significativos.
•

Paisagem

Na fase de exploração, ao nível da Paisagem o projeto Biomassa Mangualde, mantémse o impacte identificado e avaliado no EIA, associado ao aumento da área construída.
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De referir, que o projeto de execução prevê ações que visam minimizar este efeito, no
âmbito dos arranjos exteriores/ enquadramento paisagístico.
Assim, é proposta a colocação de uma cortina arbórea a plantar entre a zona sul da
central de biomassa e o limite sul do lote da unidade industrial (ver figura abaixo).

Figura 22 – Excerto da planta relativa aos trabalhos de urbanização, arruamento e pavimentos
(planta incluída no Projeto de Execução).

De acordo com o especificado na Memória Descritiva do Projeto de Execução (pág.
193), para a cortina arbórea deverão ser utilizadas espécies preferencialmente
autóctones capazes de minimizar o efeito combustível. De referir que a solução
proposta, no âmbito do Projeto de Execução para os arranjos exteriores carece de ser
mais aprofundada, eventualmente ao nível de um Projeto de integração Paisagística
(PIP).
Independentemente do grau de detalhe da proposta de enquadramento paisagístico do
projeto, considera-se que os impactes a este nível são pouco significativos, mantendose válida a avaliação efetuada no EIA.
Impacte PSTG.E.01 - Ocupação física do espaço, com aumento da área construída.

Quanto aos fatores ambientais Clima, Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais,
Sistemas Ecológicos, e Património Cultural mantém-se a situação de ocorrência de
impactes nulos, associados à atividade da central de biomassa, mesmo com as
alterações introduzidas em sede de Projeto de Execução.
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A título de resumo apresenta-se, na tabela abaixo, os impactes associados ao Projeto
Biomassa Mangualde, nas fases de Construção e Exploração, após efetuada uma
reanálise e reavaliação dos impactes, tendo por base o Projeto de Execução do mesmo.
Tabela 14 – Impactes decorrentes da implementação do Projeto Biomassa Mangualde.
Fase

Fator Ambiental

Código

Recursos Hídricos
Subterrâneos

RHSB.C.01

Recursos Hídricos
Superficiais

RHSP.C.01

QLAR.C.01
Qualidade do Ar

Construção

QLAR.C.02

Ambiente Sonoro

AMBS.C.01

Sistemas
Ecológicos

STEC.C.01
SCEC.01.C

Socioeconomia
SCEC.02.C
PSTG.C.01

Alteração da qualidade da água
subterrânea em consequência de
derrames acidentais

Negativo
Pouco Significativo

Alteração da qualidade da água
superficial devido às atividades
inerentes à obra
Alteração da qualidade do ar
resultante do tráfego de veículos
associados à obra
Alteração da qualidade do ar
resultante da emissão de partículas
em suspensão (poeiras)
Aumento do nível sonoro devido ao
funcionamento dos equipamentos de
escavação e betonagem
Atropelamentos causados pela
circulação de máquinas e veículos
afetos às obras
Criação de postos de emprego
Afetação das populações locais
(áreas residenciais, comerciais e
industriais)
Diminuição da visibilidade das áreas
afetas pela construção
Introdução de elementos estranhos

PSTG.C.03

Concentração de poeiras no ar e
consequente deposição no espaço
envolvente

PSTG.C.04

Alteração da imagem da paisagem

RHSB.E.01

Exploração

Significância

PSTG.C.02
Paisagem

Recursos Hídricos
Subterrâneos

Impacte
Descrição

RHSB.E.02

Alteração da qualidade da água em
consequência de derrames acidentais
Afetação do uso de captações em
consequência da alteração da
qualidade da água subterrânea.
Alteração da qualidade da água
superficial devido a derrames
acidentais
Alteração da qualidade do ar
resultante da atividade de Produção
de Energia
Aumento do nível de pressão sonora
junto dos recetores sensíveis

Recursos Hídricos
Superficiais

RHSP.E.01

Qualidade do Ar

QLAR.E.01

Ambiente Sonoro

AMBS.E.01

Ordenamento do
Território e
Ocupação do Solo

OTOS.E.01

Aumento da circulação de veículos
pesados

SCEC.E.01

Criação de postos de trabalho

Socioeconomia
SCEC.E.02
Paisagem

Afetação da qualidade de vida da
população envolvente
Ocupação física do espaço, com o
aumento da área construída

Negativo
Pouco Significativo
Negativo
Pouco Significativo
Negativo
Pouco Significativo
Negativo
Pouco Significativo
Negativo
Pouco Significativo
Positivo
Pouco Significativo
Negativo
Pouco Significativo
Negativo
Pouco Significativo
Negativo
Pouco Significativo
Negativo
Pouco Significativo
Negativo
Pouco Significativo
Negativo
Pouco Significativo
Negativo
Pouco Significativo
Negativo
Pouco Significativo
Negativo
Pouco Significativo
Negativo
Pouco Significativo
Negativo
Pouco Significativo
Positivo
Pouco Significativo
Negativo
Pouco Significativo
Negativo
Pouco Significativo
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4.4. Estudos Complementares
Não foi identificada a necessidade de se realizar estudos complementares, pelo que no
âmbito do RECAPE não serão apresentados quaisquer estudos dessa natureza.

4.5. Elementos a Apresentar em Sede de RECAPE
Apresentar a planta de implantação das infraestruturas de abastecimento de água e de
drenagem de águas pluviais e residuais, com a indicação dos respetivos pontos de
ligação às infraestruturas da SONAE Industria, S.A.

No anexo V, apresentam-se as plantas, constantes do Projeto de Execução, relativas
às infraestruturas hidráulicas, nomeadamente, rede de abastecimento água (potável e
industrial), rede de drenagem de águas residuais industriais e urbanas, e rede de águas
pluviais.
Nas plantas que se apresentam, estão definidos os pontos de ligação às redes
existentes da unidade industrial:
o
o
o
o
o

TP10 – Ponto de entrega da rede de água industrial;
TP16 – Ponto de entrega da rede de água potável;
TP11 – Ponto de entrega das águas a reutilizar (pluvial e residual);
TP12 - Ponto de entrega das águas residuais a não reutilizar (a
encaminhar para a ETAR industrial);
A ligação das águas pluviais, que não serão reutilizadas, à rede existente,
é efetuada em vários pontos, assinalados com “Nota 1”.

Indicar o destino e tratamento a dar às águas residuais domésticas geradas na fase de
exploração

A águas residuais domésticas que serão geradas na fase de exploração, na central de
biomassa, têm como origem as instalações sanitárias e outras instalações sociais. O
projeto preconiza o encaminhamento destas águas para uma ETAR compacta,
conforme é possível verificar na planta da rede de drenagem de águas residuais
domésticas, constante das peças desenhadas do Projeto de Execução. Após
tratamento, essas águas residuais serão encaminhadas, juntamente com as restantes,
para a ETAR industrial da SONAE ARAUCO e posteriormente, descarregadas na linha
de água existente, nas proximidades da unidade industrial.
No anexo III, encontra-se a descrição do processo de tratamento da ETAR compacta,
previsto instalar, bem como as respetivas caraterísticas.

Reavaliar, face ao layout a definir em projeto de execução, a necessidade de tratar águas
pluviais eventualmente contaminadas.

À semelhança do que já acontecia no Estudo Prévio, o Projeto de Execução da
Biomassa Mangualde contempla a execução de rede de drenagem de águas pluviais. A
planta da rede de drenagem preconizada encontra-se no anexo V deste documento.
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O projeto contempla a drenagem das águas pluviais em duas áreas: zona sul
correspondendo aos telhados dos edifícios e a área pavimentada para equipamentos, e
a zona norte compreendendo coberturas abrangentes e áreas pavimentadas.
A água da chuva provenientes dos telhados dos edifícios será recolhida em ambas as
áreas, com o intuito de serem encaminhadas para o reservatório da Fábrica, a fim de
ser reutilizada em outros processos, sempre que a sua qualidade permita.
Em caso de chuvadas intensas, o excesso de água, que não é possível ser bombada
para reutilização, será encaminhada para a rede pluvial existente na Fábrica.
De referir, ainda, que o projeto prevê que a água da chuva com potencial para ser
contaminada, nomeadamente em áreas de derrames de óleo, irá ser conduzida para
um separador de hidrocarbonetos antes de ser descarregada para a rede.

Determinar a eficiência energética das lamas da ETAR de modo a permitir aferir se essa
operação de gestão de resíduos constitui uma incineração em terra (código D10 do
Anexo I Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de Setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei
n.º 73/2011, de 17 de Junho) ou uma utilização principal como combustível ou outro
meio de produção de energia (código R1, no Anexo II).

À semelhança do que acontece atualmente, as lamas provenientes do tratamento na
ETAR industrial são incorporadas na unidade de produção de energia em
funcionamento como combustível, juntamente com a biomassa.
No anexo XV, apresenta-se um boletim de análise efetuada às lamas, onde é possível
aferir o seu poder calorífico (23,7 MJ/Kg).

Garantir o cumprimento dos requisitos técnicos referido na secção IV do capítulo IV do
diploma REI uma vez que a queima de lamas consubstancia uma operação de
incineração de resíduos.

O Proponente, face ao referido no ponto anterior e tendo em conta que o que se
pretende fazer, no que diz respeito à utilização das lamas no processo da Biomassa
Mangualde, é coincidente com a prática atual, na central de biomassa em
funcionamento, considera que esta prática não se trata de uma operação de
incineração, na medida em que o que faz atualmente também não está assim
classificada.
Apresentar relatório preliminar, com base na análise e avaliação estratigráfica
desenvolvida, propondo eventuais medidas de minimização complementares.

No âmbito do RECAPE, foram realizados trabalhos de prospeção na área que será
afetada pelos trabalhos de construção da Central Termoelétrica.
Nesse âmbito foi possível verificar que apenas a área a sul do ramal de acesso à linha
de caminho de ferro permite uma perfeita visibilidade do solo, devido ao incêndio que
recentemente ocorreu nesta zona. Sendo assim, e uma vez que ainda não existe
trabalhos de revolvimento de terras, é percetível a camada humosa, pontuada pelo
afloramento rochoso, de características graníticas.
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Essa observação garantiu uma boa análise do local estando essa análise mais
detalhada no capítulo 4.3.1 (mais especificamente na página 45). No entanto, poderá
ser complementada pelos dados obtidos durante os trabalhos de acompanhamento
arqueológico, em fase de obra.
4.6. Pormenorização das medidas de minimização e de compensação, bem
como dos programas de monitorização estabelecidos na DIA
A pormenorização das medidas de minimização e de compensação, bem como dos
planos de monitorização estabelecidos na DIA estão devidamente detalhados no
Volume III - Relatório Técnico Final das Medidas e Condicionantes Ambientais.

4.7. Análise de Questões Levantadas em Sede de Consulta Pública
Tal como referido anteriormente, o projeto em avaliação foi sujeito, em fase de Estudo
Prévio e nos termos da legislação em vigor, a procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental, tendo o Estudo de Impacte Ambiental relativo ao projeto sido entregue na
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) a 26 de janeiro de 2017.
A APA, na qualidade de autoridade de AIA, dando cumprimento ao estipulado no artigo
19º do Decreto-Lei nº 151-A/2013, de 31 de outubro, nomeou uma Comissão de
Avaliação (CA), constituída por representantes das seguintes entidades:
•
•
•
•

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., incluindo a Administração da Região
Hidrográfica do Centro
Direção-Geral do Património Cultural (DGPC)
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC)
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG)

No âmbito do procedimento de AIA não foram consultadas entidades externas à
Comissão de Avaliação.
Neste âmbito, ainda, em cumprimento do disposto no artigo 14º do Decreto-Lei nº 151A/2013, de 31 de outubro e na Portaria nº 395/2015, de 4 de novembro, foi considerada
necessária a apresentação de elementos adicionais de forma a clarificar alguns aspetos
relacionados com o projeto e com os fatores ambientais. Considerou-se, também,
necessária a reformulação do Resumo Não Técnico, em conformidade com os
elementos adicionais solicitados. A conformidade do EIA foi declarada em 13 de abril de
2017.
A análise técnica do EIA e respetivos Aditamento e Elementos Complementares
(relativos o fator ambiental Recursos Hídricos) teve como objetivo avaliar os impactes
decorrentes do projeto e a possibilidade dos mesmos serem minimizados/ potenciados.
A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada, tendo por base os pareceres emitidos
pelas entidades que constituem a CA.
Realizaram-se reuniões de trabalho, com o objetivo de verificar a conformidade do EIA,
analisar e avaliar os impactes identificados, analisar os contributos setoriais das várias
entidades da CA, definir os fatores ambientais determinantes/ relevantes para a
avaliação ambiental do projeto e analisar os resultados da Consulta Pública.
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Em cumprimento do constante do artigo 15º do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de
outubro, a Consulta Pública decorreu durante 20 dias úteis, desde 21 de abril a 22 de
maio de 2017, tendo sido recebidos, no decurso da mesma quatro pareceres, com a
seguinte proveniência:
• Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea
• Direção Geral do Território (DGT)
• Turismo de Portugal
• Centro de Saúde de Mangualde
Posteriormente, após emissão da DIA, foi rececionado pela CA, o parecer da
Infraestruturas de Portugal, S.A.
A análise dos pareceres recebidos não traduz qualquer objeção ao projeto. Foram feitas
algumas recomendações e apontadas algumas medidas de minimização, com vista a
mitigar os impactes expectáveis com a execução do projeto.
De seguida apresentam-se e analisam-se as questões levantadas nas exposições
apresentadas:
Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea
Esta Entidade, no seu parecer, apenas refere que o projeto não se encontra abrangido
por qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea.

Direção Geral do Território (DGT)
A DGT no seu parecer alertou para duas questões que deveriam ser colmatadas,
nomeadamente os limites administrativos da área onde se localiza o projeto e a
cartografia utilizada no âmbito do EIA.
O EIA refere que a área em estudo está localizada na freguesia de Espinho, concelho
de Mangualde. No entanto, de acordo com a Carta Administrativa Oficial de Portugal
(CAOP), a área em causa abrange duas freguesias, pertencentes ao concelho de
Mangualde:
• Freguesia de Espinho
• União de freguesias de Mangualde, Mesquitel e Cunha Alta
Esta questão foi retificada e encontra-se no capítulo 3.2 deste documento, onde é feito
o enquadramento administrativo do projeto Biomassa Mangualde com base na CAOP.
Relativamente à Cartografia utilizada no âmbito do EIA, na sequência do parecer da
DGT, contactou-se a IGeoE para obtenção de autorização de utilização de um excerto
digitalizado da Carta Militar adquirida em papel (ver anexo XVI). Essa autorização foi
concedida, a título excecional, para este trabalho.
Para além disso, foram adquiridos os ortofotomapas da área em estudo, junto da DGT;
pelo que se anexa o termo de compromisso para utilização da cartografia em causa.
Face ao exposto, no âmbito deste RECAPE, a cartografia utilizada é totalmente legal e
homologada.
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Turismo de Portugal
No parecer do Turismo de Portugal apenas se salienta a referência à necessidade de
se implementar, na fase de exploração do projeto, as medidas de minimização e os
planos de monitorização previstos, destacando-se a implementação de um Projeto de
Integração Paisagístico.
Na sequência do incêndio florestal ocorrido em outubro de 2017, que afetou a unidade
industrial da SONAE ARAUCO, e no âmbito do licenciamento municipal, o Proponente
está a estudar, em conjunto com os técnicos da Câmara Municipal de Mangualde, uma
solução, em termos de espécies a plantar, para a integração paisagística do projeto.
Assim, o proponente compromete-se a entregar, na fase da obra (antes da execução
dos trabalhos de arranjos exteriores) o Projeto de Integração Paisagístico, que se
propõe executar.

Centro de Saúde de Mangualde
Esta Entidade refere que não tem nada a opor ao projeto. No entanto, ressalva a
necessidade de se cumprir com as medidas de minimização e os programas de
monitorização preconizados.
Este aspeto está salvaguardado, na medida em que a aprovação do projeto pressupõe
o cumprimento de todas as medidas de minimização/ compensação e programas de
monitorização que o seu licenciamento venha a impor.

Infraestruturas de Portugal (IP)
O parecer desta Entidade alerta para a proximidade do projeto à rede ferroviária,
nomeadamente à linha da Beira Alta (entre o pk 125,130 e pk 125,755) e para a
necessidade de se salvaguardar o Domínio Público Ferroviário (DPF).
Deste modo, refere que deverá ser solicitado a delimitação do DPF, de forma a que a
implantação da central de produção de energia seja ajustada de forma a cumprir a
legislação vigente.
No âmbito do RECAPE, foi solicitada a delimitação do DPF (ver anexo X). A IP já
apresentou a proposta de delimitação (Ofício datado de 21/08/2018), encontrando-se
este processo em curso.
Para além disso, dado que a implantação do projeto não cumpre a faixa de proteção do
DPF, estabelecida na legislação (40 m), em paralelo ao processo de delimitação do
DPF, foi submetido um pedido, junto do IMT, no sentido de reduzir a faixa de proteção
ao DPF, conforme já referido no capítulo 4.1.
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4.8. Condicionantes da DIA
Adotar soluções técnicas decorrentes das melhores tecnologias disponíveis
(MTD) no desenvolvimento do projeto de execução
No anexo XVIII é apresentada a análise aos Brefs aplicáveis ao projeto objeto deste
RECAPE. Neste documento são identificadas as MTD’s implementadas no projeto, bem
como aquelas que serão implementadas, na fase de exploração da central de biomassa.

Aproveitar, tanto quanto possível, as infraestruturas existentes para
implementar o projeto, designadamente, o edifício da turbina, o pórtico de
amarração da linha o ramal de ligação da subestação da unidade industrial, as
redes existentes (água industrial, água potável, efluentes, coletores de vapor,
termofluído, conduta de gases quentes, etc.).
No âmbito do Estudo Prévio estava previsto que seriam aproveitadas algumas das
infraestruturas existentes.
Na passagem do projeto à fase de Projeto de execução, esse pressuposto manteve-se,
estando previsto essencialmente o aproveitamento do pórtico de amarração de linha e
o ramal de ligação, e da subestação. Poderão, eventualmente, ser aproveitadas outras
infraestruturas existentes, caso, em obra se revele possível.
De referir que a pretensão (do Estudo Prévio) de remodelar o edifício existente da
turbina para albergar a nova turbina, a instalar no âmbito do projeto em análise, em fase
de Projeto de Execução, não foi atendida. Tal deveu-se ao facto a central de biomassa
existente não poder ser colocada fora de funcionamento enquanto a nova não estiver a
funcionar. Por outro lado, este edifício está já previsto ser utilizado pela SONAE
ARAUCO para apoio ao seu funcionamento.
Face ao exposto, o Projeto de Execução prevê a construção de um edifício novo para a
instalação da turbina.

Cumprir, para os edifícios a construir, o disposto no regime de edificabilidade
previsto para os Espaços de Atividades Económicas (artigo 83.º do
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Mangualde)
Tendo em consideração o mencionado no subcapítulo 4.1, o projeto Biomassa
Mangualde, agora em fase de Projeto de Execução, cumpre o Regulamento do Plano
Diretor Municipal de Mangualde, no que se refere ao regime de edificabilidade (art.º 83).

Selecionar o equipamento a instalar, designadamente a turbina, tendo como um
dos critérios a considerar o nível de potência sonora
O Projeto de Execução, mais concretamente a Memória Descritiva, contempla os
requisitos a cumprir pelos equipamentos a instalar, nos quais se inclui a potência sonora.
Assim, para os equipamentos a instalar, o projeto impõe (capítulo 4.3. da memória
descritiva):
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“O nível de pressão sonora, de cada equipamento instalado no exterior, não será
superior a 85 dBA medido a uma distância de um (1) metro lateralmente a partir de cada
equipamento individual.
No que se refere à turbina, o nível de pressão sonora emitido não ultrapassará os 80
dBA, valor este que será garantido pelas caraterísticas construtivas do edifício onde
será instalado este equipamento.”
Os equipamentos instalados no exterior têm como especificação, quanto à potência
sonora o valor limite de 85 dBA.
De referir que a imposição da potência sonora máxima de 80 dBA, para os
equipamentos a instalar no exterior, não se revela técnica e economicamente viável;
para garantir esse valor seria necessário proceder ao encapsulamento dos
equipamentos, o que não é viável por questões de operação e manutenção dos
mesmos.
No caso concreto da turbina, o valor máximo imposto (80 dBA) refere-se à potência
sonora medida no exterior da sala da turbina, tendo em consideração as soluções de
isolamento sonoro do equipamento e do edifício onde será instalada.

5. LACUNAS DE CONHECIMENTO
O desenvolvimento deste RECAPE teve por base a versão final do projeto Biomassa
Mangualde, agora desenvolvida ao nível de Projeto de Execução, bem como outras
informações disponibilizadas pelo Proponente.
O detalhe do Projeto de Execução e de outros elementos informativos disponibilizados
pela SIAF, bem como a completa caracterização efetuada ao ambiente envolvente em
fase de EIA permitem afirmar que a informação disponível nos diversos domínios é
suficiente para desenvolver a análise relativa à conformidade do Projeto de Execução
com a DIA, não se identificando incertezas que possam pôr em causa as avaliações e
conclusões do RECAPE.
Não obstante, relativamente a alguns dos descritores ambientais analisados, refere-se
que:
•

Ao nível do fator ambiental Qualidade do Ar, mantêm-se as lacunas identificadas
durante a elaboração do EIA, nomeadamente:
o Foram apenas contempladas as emissões provenientes das fontes fixas
da SONAE ARAUCO (Mangualde), não sendo possível aceder a dados
relativos às restantes fontes emissoras, existentes no domínio em
estudo.
o Informação mais recente relativamente aos dados de tráfego para a via
EN234, EN16 e EN232 dado terem sido utilizadas informações relativas
a 2008, disponíveis no Mapa de Ruído do Município de Mangualde.
o Dados de tráfego das vias locais e na proximidade do município de
Mangualde.
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• Ambiente Sonoro
Para a definição do nível de potência sonora dos equipamentos a instalar na central,
assumiram-se os critérios definidos no projeto de execução, deste modo considerou-se
a implementação de medidas de isolamento sonoro, principalmente, no edifício da
turbina. Para efeitos de simulação assumiu-se a situação mais desfavorável, ou seja,
considerou-se o nível potência sonora máximo emitido pelos equipamentos, de forma a
caraterizar a situação futura face ao pior cenário possível.
• Património Cultural
Foi realizada uma visita à Área de Estudo para observar o espaço a ser intervencionado.
Grande parte deste espaço, nomeadamente a norte do ramal de acesso à linha de
caminho-de-ferro, foi já objeto de alterações, possuindo pavimento em betão. Desta
forma, a prospeção resultou numa visibilidade nula, não sendo possível a observação
integral do solo. A sul do referido ramal, onde está prevista a construção de diversos
elementos associados central termoelétrica de biomassa, esta área sofreu
recentemente um incêndio florestal, limpando de certa forma o solo, o que revelou uma
ótima visibilidade do mesmo.
No entanto, considera-se que as lacunas identificadas, não condicionam os resultados
apresentados.
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6. CONCLUSÕES
O presente documento consiste no Relatório Base do RECAPE do projeto Biomassa
Mangualde, que foi objeto de procedimento de AIA (AIA nº 2943), em fase de Estudo
Prévio. O RECAPE surge no seguimento da emissão da DIA/ TUA favorável
condicionada.
Face à análise apresentada no âmbito deste documento, com o intuito de verificar a
conformidade do Projeto de Execução com a DIA, refere-se que:
•

O desenvolvimento do projeto à fase de Projeto de Execução, com as alterações
que foram introduzidas, face à solução geral preconizada em sede de Estudo
Prévio, cumpre na generalidade, as recomendações e exigências constantes da
DIA. Salienta-se que algumas das alterações preconizadas no Projeto de
Execução contribuem para a minimização de alguns impactes identificados no
EIA.

•

As alterações introduzidas no projeto e o seu desenvolvimento ao nível de
Projeto de Execução não implicaram alterações significativas na identificação e
avaliação dos impactes, efetuada no EIA.

•

As medidas de minimização, previstas na DIA foram consideradas no Projeto de
Execução, sempre que aplicável. As medidas a implementar na fase de obra,
constituem uma imposição à empresa que executará a obra e constam do
Projeto de Execução, do Plano de Gestão Ambiental e outros documentos que
serão anexados ao contrato de execução da obra.

•

As medidas de minimização e os planos de monitorização previstos para a fase
de exploração, serão implementadas pelo Proponente e será apresentando
anualmente um relatório Ambiental Anual, onde será efetuada uma análise da
evolução da implementação das medidas, bem como do resultado daí
decorrente.

Quanto ao processo de delimitação do DPF e à solicitação da diminuição da faixa de
proteção do mesmo, logo que seja possível, o Proponente enviará à Comissão de
Avaliação (APA) todas as evidências necessárias, de forma a atestar que o projeto
cumpre todos os requisitos legais nesta matéria.
Assim, perante o exposto considera-se que o Projeto de Execução da Biomassa
Mangualde está em conformidade com a DIA/ TUA, dando assim cumprimento à
legislação em matéria de AIA.
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