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T 171205 

NAVIGATOR PULP FIGUEIRA 

Nova Caldeira a Biomassa  

Estudo de Impacte Ambiental 

ADITAMENTO 

 

Pelo presente documento dá‐se resposta ao pedido de elementos adicionais por parte da 
Agência Portuguesa do Ambiente, na qualidade de entidade coordenadora do Procedimento de 
Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3031, referente ao Estudo Prévio do Projecto da Nova 
Caldeira a Biomassa que a Navigator Pulp Figueira pretende implementar nas suas instalações 
do complexo industrial da Figueira da Foz. 

1. INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJECTO  

1.1 Mencionar uma estimativa do investimento associado a este projecto.  

O investimento associado ao Projecto está indicado na página V.284 do EIA. De acordo com o 
que está aí referido, o investimento rondará os 60 milhões de euros. 

1.2 Com base num estudo dos fluxos de oferta e de procura actuais e futuros, tendo em conta 
a sua distribuição geográfica por classes de distância aos pontos de consumo identificados, a 
disponibilidade bruta de biomassa residual na área geográfica relevante em torno do 
complexo industrial é de cerca de 945 000 toneladas/ano e a disponibilidade líquida será de 
193 000 toneladas/ano, descontando a procura por biomassa residual futura, cuja estimativa 
teve em consideração os projectos actuais e previstos nessa região. Nesta medida, não 
parece haver muita disponibilidade de biomassa residual na envolvente mais próxima para 
assegurar as necessidades referidas, pelo que se sugere que este aspecto seja melhor 
explicitado no sentido de ser clarificado o que se pensa fazer em matéria de aquisição de 
biomassa, da sua proveniência e transporte e dos impactes que isso acarretará. 

O estudo de disponibilidade de biomassa para energia, conforme referido, avaliou a oferta e 
procura de biomassa para os projectos actuais e projectos previstos, incluindo os que não estão 
licenciados. Assim foram estabelecidos 3 cenários (actual, base e consumo máximo). 

Relativamente à oferta, os concelhos considerados foram os indicados no Quadro 1 seguinte. 

Quadro 1 – Disponibilidade de biomassa por concelho na área geográfica de análise 

Concelhos Disponibilidade bruta de biomassa (ton/ano)

Alcobaça 39.391 

Alvaiázere 13.365 

Ansião 16.001 

Arganil 45.619 

Batalha 7.643 

Cantanhede 56.759 
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Quadro 1 – Disponibilidade de biomassa por concelho (cont.) 

Concelhos Disponibilidade bruta de biomassa (ton/ano)

Castanheira de Pêra 11.366 

Coimbra 31.790 

Condeixa‐a‐Nova 15.475 

Ferreira do Zêzere 33.471 

Figueira da Foz 43.002 

Figueiró dos Vinhos 30.921 

Góis 54.428 

Leiria 67.358 

Lousã 18.145 

Marinha Grande 22.078 

Mealhada 15.924 

Mira 16.240 

Miranda do Corvo 18.798 

Montemor‐o‐Velho 21.296 

Nazaré 8.426 

Ourém 38.746 

Pedrógão Grande 25.589 

Penacova 53.875 

Penela 22.449 

Pombal 79.842 

Porto de Mós 10.008 

Sertã 43.345 

Soure 36.109 

Tábua 34.207 

Vila Nova de Poiares 13.727 

Total 945.393 

 
 
No cenário actual, foram considerados os consumidores que estão actualmente em operação. 
No cenário base, foram considerados os consumos do cenário actual acrescidos dos consumos 
previstos para as instalações cujos projectos estão licenciados e em execução.  

No cenário de consumo máximo, contabilizaram‐se os consumos do cenário base, os consumos 
máximos dos projectos em execução e os consumos previstos para possíveis projectos que 
apesar de não se encontrarem licenciados poderão vir a ser executados. 

Quadro 2 – Estimativa de consumo de biomassa 

Valores em ton/ano 
Cenário 
“Actual” 

Cenário 
“Base” 

Cenário 
“Consumo Máximo” 

Disponibilidade bruta 945.393 945.393 945.393 

Consumo previsto 170.726 425.726 752.221 

Disponibilidade líquida 774.667 519.667 193.172 
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No caso do cenário “Consumo Máximo”, aproximadamente 121 495 t/ano de biomassa estão 
afectos a projectos que não estão licenciados e cuja probabilidade de execução é por isso reduzida.  

Adicionalmente, e porque num projecto desta importância é necessário procurar alternativas 
caso o cenário “Consumo Máximo” se venha a verificar, foi também analisada a possibilidade 
de recorrer a biomassa disponível nos conselhos mais a Sul, mas de logística de abastecimento 
simplificada. Assim foi avaliada a disponibilidade dos concelhos próximos das Caldas da Rainha, 
onde se poderá instalar um entreposto de biomassa.  

Quadro 3 – Disponibilidade bruta de biomassa na área geográfica alargada 

Concelhos Disponibilidade bruta de biomassa (t/ano) 

Caldas da Rainha 30.474 

Óbidos 19.173 

Bombarral 4.729 

Cadaval 26.633 

Lourinhã 7.899 

Rio Maior 49.689 

Total 138.597 

 
Desta forma ficam disponíveis para abastecimento à Navigator Pulp Figueira aproximadamente 
138 597 toneladas de biomassa adicionais às cerca de 193 172 toneladas disponíveis no cenário 
de “Consumo Máximo”, suficientes para satisfazer na íntegra os consumos da nova caldeira de 
biomassa de 255 008 t/ano. 

Por outro lado, foi também referido que esta caldeira em articulação com a actual caldeira de 
recuperação terá capacidade para responder às necessidades de energia térmica do complexo 
industrial da Figueira da Foz para as fábricas de pasta e papel. Tendo em conta que a energia 
térmica necessária ao processo varia consoante a produção e que a carga da caldeira de 
recuperação depende da recuperação química do licor negro disponível, também a nova caldeira 
de biomassa terá um regime de operação variável entre as 90 t/h e as 150 t/h de geração de vapor.  

Os consumos apresentados no Quadro III.15 seguinte, extraído do EIA, referem‐se a operação à 
carga nominal de 150 t/h nos 355 dias de operação anual. 

Quadro III.15 – Composição do biocombustível para a nova caldeira a biomassa (extraído 
do EIA) 
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Ora o regime de operação variável traduz‐se em redução de consumo de biomassa face à 
operação nominal. Estima‐se que, numa base realista, a geração média da nova caldeira de 
biomassa será de 115 t/h.  

Neste caso, e mantendo‐se as restantes componentes do combustível, a biomassa florestal 
residual adquirida ao exterior reduz‐se para uma média de 241 t/dia (base seca), que 
corresponde a 142 592 t/ano (base húmida). Ou seja, será inferior à disponibilidade líquida de 
193 172 toneladas do cenário de “Consumo Máximo”. 

1.3 Complementar o Anexo I do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) com a inclusão da 
seguinte informação:  

‐ Nova Caldeira a Biomassa (Desenho T55418 ‐ Planta; Desenho T55417 ‐ Corte e Desenho 
0003017‐0041001 ‐ Fluxograma);  

‐ Novo sistema de preparação e armazenagem de biomassa (Desenho 171108P1 ‐ Planta e 
Desenho 171108P2 ‐ Cortes).  

Devido à fase em que se encontra o Projecto, de Estudo Prévio, e ao facto de ainda não 
estarem contratualizados os fornecedores dos equipamentos, foi solicitado que as peças 
desenhadas do projecto fossem consideradas informação confidencial. Como tal, foram 
expurgadas do Anexo I do Volume de Anexos e apresentadas numa pasta independente e 
designada como “Informação Confidencial”. 

1.4 Apresentar nova caracterização do combustível nos termos da MTD 9 do BREF LCP, na 
medida em que as características apresentadas, não demonstram resultados para os 
parâmetros: "F" e "metais e metalóides". Deve ser clarificado se a análise elementar 
apresentada respeita a um "mix de combustível médio" e se as referidas características se 
encontram expressas em "peso seco".  

Tendo em conta os requisitos previstos na MTD 9 das Conclusões MTD das GIC (Decisão de 
Execução (UE) 2017/1442 da Comissão, de 31 de Julho de 2017), foi complementada a 
caracterização do combustível para a nova caldeira, conforme apresentado no Quadro 4 
seguinte. 

Quadro 4 – Características do combustível da nova caldeira a biomassa 
(complementadas) 

Parâmetros Unidades  Valor médio  Gama de variação 

Humidade % mássica (base húmida) 48,3  35 ‐ 60 

Poder calorífico inferior MJ/kg (base seca) 16,5  

Poder calorífico inferior MJ/kg (base húmida) 7,3 5,6 ‐ 10,4 

Densidade kg/m3 175 ‐ 

Análise elementar 

Carbono, C % mássica (base seca) 44,2 ‐ 

Hidrogénio, H % mássica (base seca) 5,71 ‐ 

Oxigénio, O % mássica (base seca) 43,3 ‐ 

Azoto, N % mássica (base seca) 0,54 <= 0,7 

Enxofre, S % mássica (base seca) 0,074 <= 0,08 
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Cloro, Cl % mássica (base seca) 0,1 <= 0,3 

Quadro 4 – Características do combustível da nova caldeira a biomassa (complementadas) 
(cont.) 

Parâmetros Unidades  Valor médio  Gama de variação 

Sódio + Potássio, Na, K mg/kg 4000 <= 5000 

Cálcio, Ca mg/kg ‐ ‐ 

Outros % mássica (base seca) 3 ‐ 

Cinzas % mássica (base seca) 6,23 <=15 

    

Fluor, F mg/kg (base seca) 0,002 ‐ 

Arsénio, As mg/kg (base seca) < 0,25 Lq ‐ 

Cádmio, Cd mg/kg (base seca) < 0,25 Lq ‐ 

Crómio, Cr mg/kg (base seca) 6,80 ‐ 

Cobre, Cu mg/kg (base seca) 6,26 ‐ 

Mercúrio, Hg mg/kg (base seca) 0,11 ‐ 

Chumbo, Pb mg/kg (base seca) < 5,0 Lq ‐ 

Zinco, Zn mg/kg (base seca) 16,04 ‐ 
Lq: limite de quantificação 

As características apresentadas na análise elementar são relativas à base seca e dizem respeito ao 
mix de combustível médio determinando de acordo com as quantidades apresentadas no 
Quadro III.15 – “Composição do biocombustível para a nova caldeira de biomassa” da página III.47 
do EIA. 

Estas características do mix de combustível, exceptuando os metais (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb e Zn), 
foram também consideradas pelos fabricantes de caldeiras como base para o dimensionamento 
desta caldeira de biomassa.  

Alerta‐se desde já que, o Parâmetro "Hg" deve também ser monitorizado em contínuo 
(MTD 4), pelo menos numa primeira fase, ao contrário do que foi proposto.  

De acordo com as Conclusões MTD das GIC (Decisão de Execução (UE) 2017/1442 da Comissão, 
de 31 de Julho de 2017), a monitorização do parâmetro Hg em instalações a biomassa deve ter 
periodicidade anual (página 16). Mais é referido, na nota 19, que caso as emissões de mercúrio 
se mantenham estáveis devido às reduzidas concentrações deste metal no combustível, as 
medições periódicas podem ser realizadas apenas quando alterações na composição deste 
possam ter impacte nas emissões. 

1.5 Mais se informa que, esta Agência procedeu a reavaliação do enquadramento das 
operações de valorização energética de lamas secundárias provenientes de ETARI da 
produção de pasta de papel e papel. Neste seguimento, esta Agência passou a considerar o 
seguinte:  

‐ A valorização das lamas secundárias p.e. em caldeiras a biomassa ou em caldeiras de 

recuperação, quando co‐incineradas no local de produção e se o calor gerado for 

recuperado, são consideradas "biomassa" nos termos do disposto na alínea f) do art.º 39 

do REI, e portanto não se aplicando o capítulo IV do REI (co‐incineração de resíduos). 
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Caso seja pretensão do operador, proceder a valorização energética também desta tipologia de 
lamas, deve ser apresentada a informação completa, inerente a esta fracção de combustível, 
para efeitos da sua inclusão no presente AIA.  

No âmbito do aumento de capacidade para produção de pasta da Navigator Pulp Figueira está 
em curso a iniciativa para valorização energética de aproximadamente 40 000 t de lamas 
secundárias na caldeira de recuperação.  

A valorização na caldeira de biomassa das lamas secundárias poderá ser também uma boa 
solução de backup caso não seja possível a sua combustão na caldeira de recuperação, estando 
esta solução a ser tecnicamente analisada. 

Das análises realizadas nas amostras recolhidas, foi possível a caracterização destas lamas 
secundárias como combustível, que se apresenta no Quadro 5 seguinte.  

Quadro 5 – Caracterização das lamas secundárias  

 Parâmetros Unidades  Valor médio  

Poder calorífico inferior MJ/kg (base seca) 17,20 

Poder calorífico inferior MJ/kg (base humida) n.d. 

Carbono, C % mássica (base seca) 44,27 

Hidrogénio, H % mássica (base seca) 6,03 

Oxigénio, O % mássica (base seca) 35,13 

Azoto, N % mássica (base seca) 6,67 

Enxofre, S % mássica (base seca) 1,43 

Cloro, Cl % mássica (base seca) 0,46 

Sódio + Potássio, Na, K % mássica (base seca)  

Sódio + Potássio, Na, K mg/kg 4.203 

Cálcio, Ca mg/kg 23.611 

Cinzas % mássica (base seca) 16 

   

Fluor, F mg/kg n.d. 

Arsénio, As mg/kg n.d. 

Cádmio, Cd mg/kg < 0,5 Lq 

Crómio, Cr mg/kg 37,23 

Cobre, Cu mg/kg 10,93 

Mercúrio, Hg mg/kg 0,23 

Chumbo, Pb mg/kg 12,37 

Zinco, Zn mg/kg 63,67 
Lq: limite de quantificação 
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2. ANÁLISE ESPECÍFICA POR FACTOR AMBIENTAL 

2.1 Solos 

2.1.1 A cartografia temática do descritor (Figura IV.14 e Figura IV.15) deverá apresentar a 
legenda dos elementos representados a cor azul, eventualmente na sua relação com o 
Desenho AO‐20‐ 21000 ‐ Planta Geral.  

Nas Figuras IV.14 e IV.15 estão assinaladas a vermelho as áreas a afectar ao Projecto (edifício 
da nova caldeira a biomassa (existente) e nova preparação de biomassa). Nestas figuras, o 
elemento a azul refere‐se a um pequeno plano de água existente no CIFF. 

Nestas figuras não foram marcadas as áreas para estaleiro (que se encontram assinaladas a azul 
na Planta Geral – Desenho A0‐20‐21000). 

Em anexo apresentam‐se as referidas figuras, reformuladas em conformidade e incluindo 
também a demarcação das áreas para estaleiro de obra. 

2.2 Socioeconomia  

2.2.1 A análise de impactes socioeconómicos (páginas V‐276 a V‐289) é suficientemente 
profunda, embora a sua apresentação (Quadros V.37 e V.38) deva transparecer a relação 
entre cada quadro e a respectiva legenda.  

Abaixo reproduzem‐se os quadros V.37 e V.38 reformulados em conformidade. 

Quadro V.37 – Impactes do projecto na sócio-economia – fase de construção 

Negativa ∴ Magnitude da Alteração  _ Positiva 
Quantificação/ 

qualificação do impacte Elevada Moderada 
Pouco 

significativa 
Sem 

alteração 
Pouco 

significativa 
Moderada Elevada 

Baixa Moderado Reduzido Reduzido 
Sem 

impacte 
Reduzido Reduzido Moderado 

Média Elevado Moderado Reduzido 
Sem 

impacte 
Reduzido Moderado Elevado 

Se
n

si
b

ili
d

ad
e

 d
o

 

m
e

io
 

∴
 

Importante Elevado Elevado Moderado 
Sem 

impacte 
Moderado Elevado Elevado 

Fase de construção  ‐‐‐ Sem Projecto ‐‐‐‐ Com Projecto 
 

Quadro V.38 – Impactes do projecto na sócio-economia – fase de exploração 

Negativa ∴ Magnitude da Alteração  _ Positiva Quantificação/ 
qualificação do 

impacte 
Elevada Moderada 

Pouco 
significativa 

Sem 
alteração 

Pouco 
significativa 

Moderada Elevada 

Baixa Moderado Reduzido Reduzido 
Sem 

impacte 
Reduzido Reduzido Moderado 

Média Elevado Moderado Reduzido 
Sem 

impacte 
Reduzido 

Moderado 
Elevado 

Se
n

si
b

ili
d

ad
e

 d
o

 

m
e

io
∴

 

Importante Elevado Elevado Moderado 
Sem 

impacte 
Moderado Elevado Elevado 

Fase de exploração   Sem Projecto e com PO3  Com Projecto e PO3 
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2.3 Ordenamento do Território  

2.3.1 Apresentar os elementos necessários à verificação do regime de edificabilidade para a 
classe de espaço em presença ‐ espaços de actividades económicas ‐ definidos no artigo 103º 
do regulamento do PDM da Figueira da Foz, nomeadamente quanto ao índice de utilização, 
índice de impermeabilização, justificação da necessidade de altura superior a 15 metros, 
afastamentos aos limites da parcela e tratamento paisagístico das áreas não 
impermeabilizadas. 

No Quadro 6 apresentam‐se os elementos necessários à verificação do regime de 
edificabilidade definido no artigo 103.º do regulamento do PDM da Figueira da Foz em vigor. 

Justificação da necessidade de altura superior a 15 metros no edifício da nova caldeira 
existente e no edifício da nova preparação a biomassa. 

As alturas superiores a 15 m do edifício da nova caldeira a biomassa (existente) e do novo silo 
de biomassa, respectivamente com 57 m e 23 m, justificam‐se pelos requisitos técnicos e 
funcionais dos equipamentos e sistemas a instalar no seu interior. 

No caso do edifício da nova caldeira a biomassa, dado ser um edifício existente que alojou a 
antiga caldeira de recuperação da Navigator Pulp Figueira, a sua altura foi determinada pelos 
requisitos técnicos deste equipamento, que como é conhecido são exigentes em termos de 
cércea. 

O novo silo de biomassa terá uma geometria com perfil em “A”, considerada mais vantajosa do 
ponto de vista técnico e económico para processamento dos volumes de biomassa em jogo, 
sendo a sua altura determinada pelos requisitos técnicos dos sistemas de descarga e extracção, 
entre outros.  

Tratamento paisagístico das áreas não impermeabilizadas 

O complexo industrial da Figueira da Foz (CIFF) da Navigator é uma área industrial de cerca de 
180 ha, que se encontra em funcionamento desde 1984. O complexo tem experimentado uma 
evolução significativa desde a entrada em funcionamento da fábrica de pasta, com 
incorporação de novas unidades funcionais que complementaram e integraram os processos 
produtivos aqui desenvolvidos. 

Não obstante e a par da evolução que se tem operado no CIFF, têm sido cumpridos objectivos 
de integração dos elementos construídos numa envolvente mais apelativa através da criação de 
áreas de enquadramento, multifuncionais. Assim, todas as áreas não cobertas ou pavimentadas 
têm um revestimento vegetal adequado às funções para que estão destinadas, quer seja de 
barreira visual, quer seja de protecção contra a erosão hídrica/eólica, quer seja ainda de lazer 
ou enquadramento paisagístico, como é ocaso das áreas na envolvente próxima dos edifícios 
não industriais (ver foto seguinte). 



 

 Estudo de Impacte Ambiental da Nova Caldeira a Biomassa ‐ Aditamento 
9 

Quadro 6 – Enquadramento do Projecto no Regulamento do PDM da Figueira da Foz – Espaços de Actividades Económicas 

CLASSE/CATEGORIA DE ESPAÇO Descritivo Valor Nova caldeira a biomassa 

Capítulo VI – Solo Urbano / 
SECÇÃO III – Espaços de Actividades 

Económicas 

Espaços que se destinam preferencialmente ao acolhimento 
de actividades económicas com especiais necessidades de 

afectação e organização do espaço urbano. 
‐ ‐ 

1 — As operações urbanísticas a realizar no espaço de actividades 
económicas devem respeitar os seguintes parâmetros: 

  

a) Índice de utilização: ≤ 1.50 

Área coberta = 186 575 m2 

Área total = 1 775 687 m2 

Iu = 0,11 

Cumpre 

b) Índice de impermeabilização: ≤ 80 % 

Área impermeabilizada 
total = 646 998 m2 

Área total = 1 775 687 m2 

Ip = 36,4% 

Cumpre 

c) Altura da edificação: 

≤ 15 metros, podendo ser excedida nas 
situações devidamente justificadas por 

necessidades produtivas ou 
tecnológicas; 

Edifício da nova caldeira a 
biomassa (existente) = 57 m 

Novo silo de biomassa = 23 m 

Não cumpre 

 (ver justificação no corpo do 
texto) 

d) Afastamentos aos limites da parcela/lote:  

 

d.1) Afastamento frontal ≥ 10 metros 

d.2) Afastamentos laterais ≥ 5 metros 

Edifício nova caldeira a 
biomassa /existente):>650 m 

Novo silo de biomassa >165 m 

Cumpre 

e) Obrigatoriedade de tratamento paisagístico das áreas não 
impermeabilizadas, sem prejuízo de se assegurar o acesso e a 
circulação de veículos de emergência: 

‐ 
Cumpre  

(ver justificação no corpo do 
texto) 

2 — Os afastamentos referidos no número anterior não se aplicam 
no caso de portarias, estações de tratamento de águas residuais, 
reservatórios, ou outras instalações técnicas similares: 

‐ ‐ 

Art.º 103.º ‐ Regime de 
edificabilidade 

 

3 — As instalações de apoio ao pessoal de segurança/vigilância 
não podem ultrapassar os 100 m2 de área de construção: 

Não aplicável ‐ 
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Foto 1 – Área ajardinada (em fundo o edifício da máquina de papel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: The Navigator Company 

 
Para além disso, o CIFF beneficia de uma barreira arbórea, proporcionada pela densa 
envolvente florestal que oculta o complexo dos pontos de vista mais próximos. 

2.4 Qualidade do Ar/Emissões Atmosféricas  

2.4.1 Sem prejuízo do referido quanto à colocação em reserva das caldeiras existentes a 
biomassa e a fuelóleo e a central de cogeração de ciclo combinado a gás natural, e atendendo 
ao facto de existir com este projecto, uma utilização comum da chaminé principal, deverá ser 
apresentado o estudo de dimensionamento desta, elaborado na forma de cálculo 
justificativo, de acordo com as disposições legais do Decreto‐Lei nº 39/2018, de 11 de Junho e 
da Portaria n.º 190‐A/2018, de 02 de Julho. O mesmo deverá ser acompanhado de planta à 
escala adequada na qual estejam representados, identificados e cotados todos os obstáculos, 
num raio de 300 metros de cada chaminé. No que se refere ao cálculo das alturas Hp, o 
mesmo terá de ser efectuado com base nos caudais mássicos máximos passíveis de emissão, 
ou seja, os caudais de poluentes, correspondentes a concentrações iguais as dos Valores 
Limite de Emissão aplicáveis e à capacidade de funcionamento nominal de todos os 
equipamentos que encaminham as suas emissões para a chaminé principal.  

No Anexo II incluiu‐se não só a planta com a identificação e altura dos principais obstáculos 
existentes num raio de 300 m em relação à localização da chaminé principal (FF1) do CIFF, mas 
também os cálculos de verificação da sua altura mínima de acordo com os requisitos da 
Portaria n.º 190‐A/2018, de 2 de Julho. 

Dada a elevada distância às restantes chaminés do CIFF, não se verifica qualquer dependência 
destas com a chaminé FF1, pelo que o cálculo da altura Hp baseou‐se apenas nos caudais 
mássicos máximos que se irão verificar nesta chaminé, após a entrada em funcionamento da 
nova caldeira a biomassa. 
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Assim, nas condições futuras, a chaminé FF1 irá receber os gases da caldeira de recuperação e 
da nova caldeira a biomassa, cujos caudais mássicos máximos de emissão basearam‐se nos 
Valores Limite de Emissão aplicáveis e na capacidade nominal de funcionamento desses 
equipamentos, como se mostra no Quadro 7.   

Quadro 7 – Bases de cálculo dos caudais mássicos máximos 

Equipamento SO2  NOx  Partículas  

Caldeira de 
Recuperação 

0,28 kg/tSA (VLE) 
21,4 kg/h 

1,2 kg/tSA (VLE) 
91,5 kg/h 

0,3 kg/tSA (VLE) 
22,9 kg/h 

Caldeira a  
Biomassa 

50 mg/Nm3 (VLE) 
9,0 kg/h 

140 mg/Nm3 (VLE) 
25,2 kg/h 

5 mg/Nm3 (VLE) 
0,9 kg/h 

Total (FF1) 30,4 116,7 23,8 

 

Em relação à caldeira de recuperação, o cálculo baseou‐se nos VLE em carga específica e na 
produção nominal de pasta de 76 tSA/h. No caso da nova caldeira a biomassa, o cálculo baseou‐se 
nos VLE em concentração (a 6% de O2) e num caudal seco nominal de gases de 179 700 Nm3/h (a 
6% de O2). 

Conforme indicado no Anexo II, o cálculo de Hp, com base nos caudais mássicos máximos, 
corresponde a uma altura mínima de 27,0 m, condicionada pela emissão de NOx. 

Assim, verifica‐se que são os obstáculos próximos da chaminé FF1 que condicionam a sua 
altura, no caso o edifício da caldeira de recuperação com 69,7 m de altura, tendo‐se obtido 
consequentemente uma altura mínima para a chaminé de 72,4 m, bastante inferior à sua altura 
real, que é de 91 m. 

2.4.2 Rever o presente factor ambiental, conforme aplicável, no sentido de considerar as 
necessárias alterações decorrentes da recente publicação do Decreto‐Lei n.º 39/2018, de 11 
de Junho, que veio estabelecer o novo regime da prevenção e controlo das emissões de 
poluentes para o ar.  

A nova caldeira a biomassa vai ter uma potência térmica nominal de 131 MW, pelo que, em termos 
de VLE e do regime de monitorização das emissões, mantém‐se a aplicação do Decreto‐Lei 
n.º 127/2013, de 30 de Agosto, bem como a Decisão de Execução (UE) 2017/1442 da Comissão, de 
31.07.2018, que estabelece as conclusões sobre as MTD para as grandes instalações de combustão 
(Conclusões MTD do BREF das GIC), cujos VEA‐MTD terão de ser cumpridos obrigatoriamente a 
partir de Agosto de 2021. 

No entanto, o Decreto‐Lei n.º 39/2018, de 11 de Junho, aplicável especificamente às “médias 
instalações de combustão – MIC”, com potência térmica nominal entre 1 e 50 MW e às actividades 
industriais não reguladas por outros diplomas, apenas se aplica subsidiariamente à nova caldeira a 
biomassa nas matérias não reguladas pelo Decreto‐Lei n.º 127/2013, conforme o disposto no n.º 3 
do art.º 2.º do Decreto‐Lei n.º 39/2017. 

Assim, aplicam‐se à nova caldeira a biomassa e à respectiva chaminé (chaminé principal – FF1), 
sem prejuízo do disposto no Decreto‐Lei n.º 127/2013 e nas Conclusões MTD do BREF das GIC, 
entre outros, os seguintes requisitos do Decreto‐Lei n.º 39/2018 e respectivas Portarias 
regulamentadoras: 



 

 Estudo de Impacte Ambiental da Nova Caldeira a Biomassa da Navigator Pulp Figueira ‐ Aditamento 
12 

 Limiares mássicos mínimos, médios e máximos; 

 Obtenção do Título de emissões para o ar (TEAR); 

 Comunicação dos dados das emissões através de plataforma electrónica a disponibilizar 
pela APA;  

 Outros requisitos de acordo com o artigo 8.º do Decreto‐Lei n.º 39/2018; 

 Outros requisitos do Decreto‐Lei n.º 39/2018; 

 Altura mínima da chaminé (FF1) de acordo com a Portaria n.º 190‐A/2018. 

Como em relação aos VLE e ao regime de monitorização da nova caldeira a biomassa se aplica o 
Decreto‐Lei n.º 127/2015 e as Conclusões MTD do BREF das GIC, não se verificam alterações no 
factor ambiental qualidade do ar/emissões atmosféricas apresentado no EIA, decorrentes da 
publicação do Decreto‐Lei n.º 39/2018. Para além disso, a chaminé FF1 cumpre a altura mínima 
requerida pela Portaria n.º 190‐A/2018. 

Por outro lado, a caldeira de recuperação existente e a nova caldeira a biomassa, que irão 
utilizar a chaminé comum FF1, não terão VLE definidos pela Portaria 190‐B/2018, de 2 de Julho, 
pelo que não estão abrangidas pelos respectivos requisitos específicos.  

2.4.3 Esclarecer se o valor indicado para a potência térmica da nova caldeira a biomassa 
(131 MWt) se refere à potência térmica nominal.  

Efectivamente a potência térmica da nova caldeira a biomassa é de 131 MWt, que corresponde 
à potência térmica nominal. 

2.4.4 Tal como indicado para a nova caldeira a biomassa, apresentar igualmente os valores 
expectáveis das emissões para a atmosfera, em mg/Nm³, e os respectivos caudais mássicos, 
em kg/h ou ton/ano, à saída da caldeira de recuperação (fonte igualmente contributiva para 
a chaminé principal), para todos os poluentes passíveis de estarem presentes nos respectivos 
efluentes gasosos. De notar, que o EIA refere alterações ao nível dos efluentes gasosos da 
caldeira de recuperação, nomeadamente que: "com o Projecto PO3, os gases não 
condensáveis concentrados passarão a ser queimados na caldeira de recuperação e, além 
disso, os gases não condensáveis diluídos serão captados e enviados para queima na caldeira 
de recuperação".  

As emissões expectáveis da caldeira de recuperação, com a concretização do Projecto PO3, 
estão indicadas no Quadro II.3 (página II‐16) do EIA. 

Com base na capacidade nominal de produção de pasta de 668 000 tSA/ano, após o Projecto 
PO3, indicam‐se no Quadro 8 os respectivos caudais mássicos expectáveis de poluentes da 
caldeira de recuperação. 

Quadro 8 – Caudais mássicos expectáveis da caldeira de 
recuperação (após PO3) 

Poluentes 
Caudais Mássicos 

(t/ano) 

Partículas 87 

NOx como NO2 421 

SO2 + TRS como S 20 
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2.5 Recursos Hídricos  

2.5.1 Esclarecer o valor do consumo de água estimado (126 m3/h) em função das diferentes 
utilizações mencionadas no EIA (reposição do volume de condensados por perdas nos 
circuitos água/vapor, purga continua da caldeira, entre outros), tendo por base as respectivas 
percentagens associadas ao volume de vapor produzido.  

O consumo de água expectável associado ao funcionamento da nova caldeira a biomassa foi 
estimado com base nos consumos actuais da caldeira a biomassa existente, extrapolados para a 
capacidade nominal do futuro equipamento. 

Estima‐se a seguinte repartição para as diferentes utilizações: 

. Reposição por perdas nos circuitos água/vapor: ..........................................70%; 

. Purga contínua da caldeira: ...........................................................................25%; 

. Outros (selagem das bombas, válvulas, lavagens de pavimentos, etc.): ......5%. 

2.5.2 Indicar o consumo de água associado ao arrefecimento do sistema de extracção de 
cinzas volantes e de fundo da caldeira a instalar, bem como o seu destino final.  

Conforme propostas dos fornecedores de caldeiras, a água de arrefecimento para o sistema de 
extracção de cinzas volantes é um ciclo fechado, sendo o seu arrefecimento realizado num 
permutador de calor, com água de arrefecimento do ciclo fechado do complexo. Ou seja, estão 
previstos caudais de recirculação de água de arrefecimento, não havendo consumo da mesma.  

No Anexo III encontram‐se os diagramas P&ID (piping and instrumentation diagrams) de um 
dos fornecedores que exemplificam esta solução.  

2.5.3 Avaliar a possibilidade de reutilização das águas residuais de origem industrial 
associadas ao projecto (purgas, arrefecimento) em usos compatíveis.  

Actualmente a The Navigator Company tem em curso um estudo de implementação de 
Medidas de Redução dos Consumos de Água no Complexo Industrial de Setúbal. Uma das 
medidas identificadas foi precisamente o reaproveitamento da água de purgas das caldeiras de 
recuperação e de biomassa para substituição de água de fresca (make‐up). Entre as soluções 
técnicas analisadas, a que se perspectiva apresentar melhores resultados consiste na redução 
de temperatura da água de purgas para temperatura inferior a 35ºC e posterior adição na 
admissão das bombas de alimentação à unidade de desmineralização. Para tal, será também 
necessário instalar analisadores da qualidade da água de purgas (condutividade e pH) para 
evitar contaminação na água de make‐up. Só em caso de ultrapassagem dos parâmetros fora 
dos limites aceitáveis é que a água será descarregada para tratamento na ETAR. Esta medida 
permitirá, no caso de Setúbal, reduzir o consumo de água para make‐up entre 10 e 14 m3/h.  

Está previsto que, no último trimestre de 2018, se inicie estudo similar no Complexo Industrial 
da Figueira da Foz, onde se perspectiva que algumas das medidas identificadas em Setúbal se 
possam replicar no CIFF, entre elas a do reaproveitamento da água de purgas das caldeiras. 
Este estudo será realizado independentemente da construção da nova caldeira de biomassa. 
Caso esta venha a ser efectiva e se verifique ser possível a implementação da medida de 
recuperação da água de purgas, os circuitos da água de purgas da nova caldeira ficarão 
preparados para se proceder ao seu reaproveitamento. 
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2.5.4 Quantificar o acréscimo de águas residuais gerado com a implementação do projecto e 
que serão conduzidas à ETAR do CIFF face à situação actual.  

O acréscimo de águas residuais nas condições nominais associado à implementação do projecto 
estima‐se em 5 m3/h, tal como está indicado na página III.58 do Relatório do EIA. 

2.5.5 Quantificar o volume global de águas residuais previsto após a implantação do projecto 
em apreço e do PO3 em fase de implementação.  

Após a implementação do projecto PO3 e da nova caldeira a biomassa é esperado um 
decréscimo do volume específico de águas residuais em consonância com a redução expectável 
do consumo de água associada às medidas de eco‐eficência previstas.  

Fábrica de Pasta 

⌦ Caudal específico 25,7 m3/tSA; 

⌦ Produção nominal de pasta após PO3 e NCB (base de 365 dias/ano): 680 000 tSA/ano; 

⌦ Volume anual de águas residuais após PO3 e NCB (referido à produção nominal): 
17 476 000 m3. 

Fábrica de papel 

⌦ Caudal específico 9,5 m3/t; 

⌦ Produção nominal de pasta após PO3 e NCB (base de 365 dias/ano): 851 665 t/ano; 

⌦ Volume anual de águas residuais após PO3 e NCB (referido à produção nominal): 
8 090 818 m3. 

2.6 Ambiente Sonoro  

2.6.1 Apresentar estudo técnico das fontes sonoras que estão na origem dos actuais 
incumprimentos ao critério de incomodidade, estabelecido no artigo 132 do Regulamento 
Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto‐Lei n.º 9/2007, verificados nalguns dos receptores 
sensíveis próximos, com a definição e priorização de medidas a implementar para 
cumprimento da referida legislação.  

Na sequência do processo de reclamação de ruído do Conselho de Moradores de Sampaio, a 
The Navigator Company encomendou ao Laboratório ECO14 um estudo acústico que permitiu a 
modelação da dispersão do ruído tendo sido identificados os equipamentos com maior 
contribuição para a emissão de ruído ambiental e consequente incumprimento do critério de 
incomodidade.  

O estudo apresentado inclui também um conjunto de medidas de atenuação. Algumas das 
medidas propostas não são exequíveis operacionalmente, pelo que na segunda fase deste 
processo estão a ser consultadas empresas especialistas na área para ajudar a priorizar a 
implementação de medidas e a apresentar outras medidas complementares e que permitam 
cumprir com a legislação.  

No Anexo IV incluem cópia da correspondência relativa a este processo, o relatório de 
monitorização e o estudo acústico. 
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2.6.2 Apresentar uma estimativa de redução de ruído expectável, face aos valores actuais nos 
receptores sensíveis que se localizam mais próximo deste sector da fábrica, resultante do 
projecto de remodelação da linha de preparação de madeiras.  

Do projecto de engenharia básica de remodelação da linha de preparação de madeiras 
concluiu‐se que esta remodelação não é prioritária, havendo outras iniciativas de melhorias 
que carecem de acção imediata.  

Assim, não é possível avançar desde já com a previsão da data para arranque da fase de 
engenharia de detalhe desta remodelação.  

Por outro lado, será também durante a fase de engenharia de detalhe que poderão ser 
estimadas as emissões expectáveis associadas à modernização do parque de madeiras.  

Por conseguinte, nesta fase de desenvolvimento dos trabalhos, não será possível apresentar a 
estimativa de redução de ruído face aos valores actuais. No entanto, compromete‐se a 
Navigator Pulp Figueira a enviar à APA todo a informação solicitada logo que a mesma esteja 
disponível. 

3. REFORMULAÇÃO DO RESUMO NÃO TÉCNICO (RNT)  

3.1 Alguns dos fluxogramas que pretendem explicar o funcionamento da instalação estão em 
inglês o que se considera menos adequado a um documento de divulgação a um público mais 
abrangente. Propõe‐se a sua simplificação e/ou tradução dos elementos apresentados. 

A versão actualizada do RNT inclui a tradução dos elementos anteriormente apresentados em 
inglês. 

3.2 Integrar no RNT uma Planta onde estejam identificadas as várias componentes do 
projecto representadas (nova caldeira, área de armazenamento da biomassa, áreas de 
estaleiros).  

A planta geral do CIFF com a marcação dos elementos do projecto, bem assim as áreas de 
estaleiro, foram já apresentadas em Anexo ao RNT. 

3.3 O Resumo Não Técnico (RNT) reformulado deverá ter uma data actualizada e reflectir a 
informação adicional solicitada no âmbito da avaliação técnica do EIA. 

Em anexo ao presente documento inclui‐se a versão actualizada do RNT incorporando as 
alterações indicadas. 
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Anexo I 

Figura IV.14 e Figura IV.15 
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Figura IV.15 - Capacidade de Uso do Solo
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Anexo II 

Verificação da Altura da Chaminé Principal 



 

 II‐1

Verificação da Altura da Chaminé Principal (FF1) de acordo com a Portaria n.º 190-A/2018 de 2 de Julho  

           

1 - Determinação da altura mínima com base na existência de obstáculos         

           

1.1 - Definição de Obstáculo Próximo na vizinhança da fonte de emissão         

           

Vizinhança  - área circundante à fonte num raio de 300 m          

           

Verificação simultânea das seguintes condições ho >= D/5          

 L>= 1 + (14D)/300         

           

ho Altura do obstáculo em m (se houver diferença de cotas, ver Figura 1)      

D Distância em m, entre a chaminé e o obstáculo       

L Largura do obstáculo em m         

           

1.2 - Verificação de Obstáculo Próximo           

 Potenciais obstáculos na vizinhança        

    1 2 3 4    

           

Nome    59 - Edif. CR2 52 - Edif. CR(NCB) 70 - Edif. Turbog. 4 72 - Edif. Máq. Pasta    

Cota do terreno na base da chaminé, m    37.0 37.0 37.0 37.0    

Altura do obstáculo, m    69.7 57.0 35.8 35.8    

Cota do terreno na base do obstáculo, m    37.0 37.0 37.0 37.0    

Altura do obstáculo (ho), m    69.7 57.0 35.8 35.8    

D, m    49 33 85 145    

L, m    32 28 28 28    

D/5    9.7 6.6 17.0 29.0    

1 + (14D)/300    3.3 2.5 5.0 7.8    

           

Existe obstáculo ?    TRUE TRUE TRUE TRUE    

           

           

2.2 - Cálculo de Hc           

           

Hc = h0 + 3 - 2D/5h0    72.4 59.8 37.9 37.2    

           

Hc 72.4          
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3 - Determinação da altura mínima com base nas emissões gasosas         

           

3.1 - Definição de S e Hp           

 Hp = S^0.5 x (1/(Q x DT))^1/6         

 S = (F x q)/C          

Q Caudal volumétrico nominal dos gases, em m3/hora à temperatura real        

DT Diferença entre a temp. dos gases e a temp. média da região, ºK      

 (quando DT <= 50, considera-se DT = 50)        

F Coeficiente de correcção (340 para gases e 680 para partículas)      

q Caudal mássico máximo do poluente, kg/h        

C Diferença entre Cr e Cf, mg/m3 (293 K e 101.3 kPa)       

Cr Conc. Refer.(Partículas = 0.15; NOx = 0.14; SO2 = 0.10, em mg/m3)      

Cf Concentração média anual ao nível do solo         

 Zona Rural Zona Urb/Ind.         

Partículas, mg/m3 0.03 0.05         

NOx, mg/m3 0.02 0.04         

SO2, mg/m3 0.015 0.03         

3.2 - Cálculo de S e de Hp           

           

 Partículas NOx SO2        

Caudal seco dos gases, Nm3/h            

Humidade dos gases, %           

Caudal húmido dos gases, Nm3/h           

Temperatura dos gases, ºC 158 158 158        

Pressão dos gases, kPa           

Teo de O2, %           

Caudal real dos gases, m3/h 1144530 1144530 1144530        

Temperatura média anual, ºC 15 15 15        

Diferencial de temperatura, DT 143 143 143        

Factor de Correcção, F 680 340 340        

Concentração poluentes, mg/Nm3 (17%)           

Concentração de poluentes, mg/Nm3            

Caudal mássico de poluentes, q, kg/h 23.8 116.7 30.4        

Concentração de referência, Cr, mg/m3 0.15 0.14 0.10        

Concentração média anual, Cf, mg/m3 0.05 0.04 0.03        

Diferença entre Cr e Cf, C, mg/m3 0.10 0.10 0.07        
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S = (F x q)/C 161840 396780 147657        

Hp = S^0.5 x (1/(Q x DT))^1/6 17.2 27.0 16.5        

Hp (m)  =  27.0 91         

  (Existente)         

3.3 - Verificação de Dependência           

           

Definição de dependência D i a j < Hi + Hj + 10 m         

 Hi > Hj/2          

 Hj > Hi/2          

           

 FF3 (Forno Cal) FF4 (Queimador da MP1) FF5 (Queimador da MP2)                  FF9 (Caldeira 1 do PRM)       FF10 (Caldeira 2 do PRM) 

           

Distância entre chaminés, m 231  420  486  315  315  

Altura da  chaminé  58  23.2  25.55  8  8  

Verificação           

D i a j < Hi + Hj + 10 m 159 FALSE 124.2 FALSE 126.6 FALSE 109.0 FALSE 109.0 FALSE 

Hi > Hj/2 29.0 TRUE 11.6 TRUE 12.8 TRUE 4.0 TRUE 4.0 TRUE 

Hj > Hi/2 45.5 TRUE 45.5 FALSE 45.5 FALSE 45.5 FALSE 45.5 FALSE 

Existe Dependência ? FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 

           

Valor final de Hp, m 27.0          

           

4 - Altura Mínima da Chaminé, m 72.4          
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Anexo III 

Sistema de Arrefecimento das Cinzas e Escórias da Nova Caldeira a Biomassa 
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Fig. II.1 – Circuito de água de arrefecimento para os parafusos e para transportador de correntes do 

sistema de extracção de cinzas do fundo da caldeira 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. II.2 – Continuação do circuito de água de arrefecimento para o transportador de correntes do 

sistema de extracção de cinzas do fundo da caldeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

Circuito de água de arrefecimento do sistema de extracção de cinzas – água fria 

Circuito de água de arrefecimento do sistema de extracção de cinzas – água quente

Circuito de água fabril – água fria 

Circuito de água fabril – água morna 

Legenda: 

Circuito de água de arrefecimento do sistema de extracção de cinzas – água fria 

Circuito de água de arrefecimento do sistema de extracção de cinzas – água quente

Circuito de água fabril – água fria 

Circuito de água fabril – água morna 
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Fig. II.3 – Permuta de calor entre o circuito de água de arrefecimento do sistema de extracção de cinzas 

do fundo da caldeira e o circuito de água de arrefecimento de água fabril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

Circuito de água de arrefecimento do sistema de extracção de cinzas – água fria 

Circuito de água de arrefecimento do sistema de extracção de cinzas – água quente

Circuito de água fabril – água fria 

Circuito de água fabril – água morna 
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Anexo IV 

Estudo do Ruído 

 

 


























































































































