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NOVA CENTRAL A BIOMASSA 

Projecto de Execução – Memória Descritiva 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Nome: Caima Energia, SA 

Morada: Rua do Tejo, Constância Sul, 2250-058 Constância 

NIF: 504 037 633 

Contacto: Drª Raquel Almeida 

Endereço Electrónico: ralmeidao@altri.pt 

Número de telefone: 249 730 000 

Número de fax: 249 736 284 

2. ENQUADRAMENTO DO PROJECTO 

A Caima – Indústria de Celulose, SA, localizada em Constância e detida pelo Grupo Altri, 
dedica-se à produção de pastas celulósicas especiais para aplicação nas indústrias têxtil e 
química, pelo processo ao sulfito, com a utilização de madeira de eucalipto. 

Dispõe de uma capacidade licenciada de produção de 125 000 t/ano, tal como estabelecida 
na respectiva Licença Ambiental (LA n.º 606/1.0/2016), em fase de renovação. 

A central de energia existente na Caima, que fornece vapor à fábrica de pasta e injecta a 
produção de energia eléctrica na RESP, é explorada pela Caima Energia, SA e inclui uma 
caldeira de recuperação do licor de cozimento da madeira, com a potência térmica de 
49 MWt, uma caldeira a biomassa com a potência térmica de 24 MWt e uma caldeira auxiliar 
a gás natural, com a potência térmica de 17,5 MWt. Para produção de energia eléctrica, 
dispõe actualmente de três turbinas de vapor, duas de contrapressão (TG4 e TG6), com as 
potências eléctricas de 6,95 MWe e 9,405 MWe, mantendo-se de reserva a TG4, e uma 
turbina de vapor de condensação (TG5), com a potência eléctrica de 7,04 MWe. 

Existe ainda no perímetro industrial da fábrica de pasta da Caima uma central termoeléctrica a 
biomassa, pertencente à Bioeléctrica da Foz, SA, com a potência térmica de 39 MWt e a 
potência eléctrica de 12,8 MWe, mas que se constitui como uma instalação autónoma, não 
estando integrada na Licença Ambiental da Caima, mas sendo detida também pelo Grupo Altri.  

O presente Projecto de Execução diz respeito à construção, montagem e exploração de 
uma Nova Central a Biomassa, cujo proponente é a Caima Energía, SA, para produção de 
vapor e energia eléctrica em regime de cogeração, que inclui o sistema de transporte de 
biomassa, caldeira, turbogrupo e sistemas auxiliares. Com a instalação da nova Central a 
Biomassa, será desactivada a caldeira a biomassa existente e será mantida de reserva a 
caldeira auxiliar a gás natural. 

A instalação terá uma potência térmica de 76 MWt, à qual irá corresponder uma produção 
líquida de electricidade do novo turbogrupo de 5,3 MWe para injecção na Rede Eléctrica do 
Sistema Público (RESP) e fornecer o vapor necessário às instalações fabris de produção de 
pasta da Caima – Indústria de Celulose, SA 

A Nova Central a Biomassa irá funcionar num regime de 24 horas por dia e 350 dias por 
ano, com um consumo médio de cerca de 45 t/h (378 000 t/ano) de biomassa. 
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Do ponto de vista ambiental, o projecto permitirá cumprir integralmente as Melhores 
Técnicas Disponíveis (MTD) e os valores de emissão associados (VEA-MTD), tal como 
considerados nas conclusões MTD do BREF LCP, neste caso aplicáveis a caldeiras que 
utilizam biomassa como combustível, designadamente novas instalações com potência 
térmica inferior a 100 MW (ver Anexo 1). 

3. LOCALIZAÇÃO 

A Nova Central de Energia da Caima Energia será localizada no perímetro industrial das 
instalações da Caima em Constância, conforme desenho de implantação incluído nas Peças 
Desenhadas em Anexo (Desenho n.º 21.21.EST.80.001 – Implantação Geral). 

4. DESCRIÇÃO DA CENTRAL DE ENERGIA EXISTENTE 

No Quadro 1 estão indicadas as capacidades instaladas actuais, propostas à APA pela Repsol 
Polímeros, bem como as capacidades instaladas com a implementação do Projecto Aurora. 

A produção de energia térmica e eléctrica, na fábrica de pasta da Caima – Indústria de Celulose 
SA, é assegurada pela Central de Energia da Caima Energia, SA, existindo os seguintes 
equipamentos: 

 Caldeira de recuperação - tem uma potência térmica de 49 MWt e gera 57 t/h de vapor a 
40 bar por queima de licor do cozimento da madeira (pode também utilizar biogás 
produzido na ETAR); 

 Caldeira a biomassa – tem uma potência térmica de 24 MWt e utiliza biomassa interna 
da preparação de madeiras da fábrica de pasta e biomassa externa, bem como biogás 
proveniente da ETAR, produzindo 27 t/h de vapor a 40 bar; 

 Caldeira auxiliar a gás natural – tem uma potência térmica de 17,5 MWt e uma 
capacidade de produção de vapor de 12 t/h a 40 bar, utilizando gás natural como 
combustível. 

A central de energia integra 3 turbogeradores, incluindo: 

 Turbogerador TG4, de contrapressão, com a potência eléctrica de 6,95 MWe, de reserva; 

 Turbogerador TG5, de condensação, com a potência eléctrica de 7,04 MWe; 

 Turbogerador TG6, de contrapressão, com a potência eléctrica de 9,405 MWe; 

Para ligação à RESP, a Caima Energia dispõe ainda de uma subestação eléctrica de 
9,2 MVA.  

4.1 Caldeiras (Geradores de Vapor) 

Caldeira de Recuperação  

Embora explorada pela Caima Energia, a caldeira de recuperação está integrada na fase de 
recuperação química do processo de produção de pasta. 

Assim, o licor concentrado na evaporação é queimado na caldeira de recuperação com a 
produção de vapor de alta pressão. As cinzas volantes, constituídas essencialmente por óxido 
de magnésio (MgO), são captadas num electrofiltro. O óxido de magnésio é hidrolisado com 
água e lavado num filtro para remoção de elementos não processuais, tais como o sódio e o 
potássio.  

Após diluição e aquecimento com vapor, o hidróxido de magnésio (Mg(OH)2) é utilizado num 
scrubber como absorvente do dióxido de enxofre (SO2), presente nos gases de combustão da 
caldeira de recuperação. 
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Da queima do licor concentrado, a caldeira de recuperação produz vapor a 40 bar, que por sua 
vez é alimentado às duas turbinas de vapor que se encontram actualmente em funcionamento 
(TG5 e TG6). O biogás produzido nos reactores anaeróbios da ETAR da fábrica de pasta da 
Caima também pode ser queimado na caldeira de recuperação e é utilizado gás natural nas 
situações de arranque.  

Para além disso, as emissões difusas da fábrica de pasta, ricas em SO2, são utilizadas 
como ar de combustão na caldeira de recuperação, designadamente das fases de 
cozimento da madeira e da lavagem, crivagem e branqueamento da pasta e ainda da 
evaporação (concentração do licor de cozimento). 

Para redução dos poluentes nas emissões gasosas, a caldeira de recuperação dispõe de 
um electrofiltro com 2 campos em série para minimização das partículas, essencialmente 
óxido de magnésio, com uma eficiência de 99,8% e de um lavador de gases (scrubber), com 
5 fases de lavagem, para reduzir as emissões de SO2. Após essas operações, os gases de 
combustão da caldeira são libertados na atmosfera por uma chaminé com 50,1 m de altura. 
A aprovação da altura da chaminé está devidamente comprovada na Licença Ambiental da 
Caima – Indústria de Celulose, SA. 

Caldeira a Biomassa  

A caldeira a biomassa, com a potência térmica de 24 MWt, utiliza biomassa proveniente da 
preparação de madeiras (casca e finos de eucalipto), rejeitados da crivagem e depuração da 
fábrica de pasta, bem como lamas primárias e biogás da ETAR, e ainda biomassa e 
bioresíduos provenientes do exterior. 

Produz vapor com a pressão de 40 bar, o qual é alimentado às duas turbinas de vapor em 
funcionamento (TG5 e TG6). 

Dispõe de queimadores de baixa emissão de NOx e de um electrofiltro com 2 campos em série 
para redução das Partículas, com uma eficiência de 98,7%. Os gases de combustão são 
libertados na atmosfera por uma chaminé com 50 m de altura. A aprovação da altura da 
chaminé está devidamente comprovada na Licença Ambiental da Caima – Indústria de 
Celulose, SA. 

Caldeira Auxiliar 

A caldeira auxiliar, com a potência térmica de 17,5 MWt, utiliza gás natural como 
combustível, produzindo vapor com a pressão de 40 bar, o qual é alimentado às duas 
turbinas de vapor em funcionamento (TG5 e TG6). 

A caldeira dispõe de queimadores de baixa emissão de NOx e os gases de combustão são 
libertados para a atmosfera através de uma chaminé com 28 m de altura. 

4.2 Turbogrupos e Balanço de Vapor e Energia Eléctrica  

A central de energia dispõe de três turbogrupos de vapor, estando geralmente dois em 
funcionamento (TG5 e TG6), com o TG4 de reserva. 

As turbinas TG4 e TG6 são de contrapressão, com extracções de vapor a 8 bar e 4,5 bar 
para utilização na fábrica de pasta e a turbina TG5 é exclusivamente de condensação. 

Assim, a TG5 dispõe de condensador de vapor, cuja condensação é conseguida através de 
um circuito de arrefecimento com água, que circula por duas torres de refrigeração.  

Na Figura 1 apresenta-se o balanço típico da central de energia, na base horária, que se 
verificou no ano de 2019.  
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Figura 1 – Balanço típico da central de energia (ano de 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Subestação Eléctrica 

A ligação à RESP é efectuada a partir da subestação de 9,2 MVA utilizando uma linha aérea 
existente, de 60 kV, interligando com a subestação de Almourol. A subestação é constituída 
pelo seccionador, descarregadores de sobretensão, disjuntores, transformador e sala de 
controlo e medida. O seccionador permite isolar a subestação da linha e consequentemente 
da RESP. 

4.4 Serviços Auxiliares 

A central de energia da Caima Energia está totalmente integrada com a fábrica de pasta da 
Caima – Indústria de Celulose, pois, para além do abastecimento de biomassa da 
preparação de madeiras, recebe ainda as utilidades necessárias ao seu funcionamento, 
designadamente água industrial, desmineralizada e potável, condensados e ar comprimido, 
com as redes de águas residuais (domésticas, industriais e pluviais) ligadas às redes da 
fábrica de pasta, que dispõe de ETAR. 

Por sua vez, a central de energia fornece vapor e energia eléctrica à fábrica de pasta, 
embora, em termos contratuais, considera-se que toda a energia eléctrica produzida na 
central de energia é injectada na RESP. 

Como a manutenção da central de energia é efectuada pelos serviços respectivos da Caima 
– Indústria de Celulose, os resíduos produzidos nas instalações da central são geridos por 
esta empresa.   
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4.5 Dados Operacionais e Ambientais 

Enquadramento 

Como o ano de 2020 não foi representativo das condições normais de funcionamento da 
fábrica de pasta e da central de energia, devido essencialmente à pandemia, apresenta-se 
os dados operacionais referentes ao ano de 2019. 

Consumo de Combustíveis 

No Quadro 1 apresentam-se os consumos de combustíveis que se verificaram na central de 
energia no ano de 2019 e no Quadro 2 expressos em MWh.  

Quadro 1 – Consumo de combustíveis 

Combustíveis Ano de 2019 

Licor, t 190 181 

Biomassa, t 101 967 

Gás natural, Nm3 6 497 110 

Biogás, Nm3 1 035 487 

 

Quadro 2 – Consumo de combustíveis (MWh) 

Combustíveis Ano de 2019 

Licor 425 002 

Biomassa 170 370 

Gás natural 76 699 

Biogás 6 362 

 
Produção de Vapor e Balanço de Energia Eléctrica 

No Quadro 3 apresentam-se a produção de vapor e o balanço de energia eléctrica 
verificados no ano de 2019. 

Quadro 3 – Produção de vapor e balanço de energia eléctrica  

Combustíveis Ano de 2019 

Produção de vapor, t 425 002 

Produção de energia eléctrica, MWh 170 370 

Compra de energia eléctrica, MWh 76 699 

Venda de energia eléctrica, MWh 6 362 

 

Consumo de Água 

Embora não havendo contadores de água para os diferentes consumidores na central de 
energia, foi efectuada uma estimativa do consumo de água com base nos seguintes 
pressupostos: 

 Reposição do volume de condensados por perdas nos circuitos água/vapor de 5% em 
relação à produção de vapor; 

 Purgas das caldeiras (2% do vapor produzido); 

 Perdas por evaporação e purgas do circuito de água de arrefecimento da turbina de 
vapor de condensação TG5 (2% do caudal de água de circulação); 

 Água de selagem de bombas (consumo reduzido); 

 Lavagens de pavimentos, etc. (consumo reduzido). 
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No Quadro 4 apresenta-se a estimativa do consumo de água na central de energia no ano de 2019. 

Quadro 4 – Consumo de água na central de energia 

Água Ano de 2019 

Consumo de água, m3 183 930 

Efluentes 

A descarga de águas residuais da central de energia está essencialmente associada às 
purgas das caldeiras e do circuito de água de arrefecimento do condensador da turbina de 
vapor TG5, mas com carga orgânica sem significado. 

A rede de efluentes da central de energia está ligada à rede da fábrica de pasta, que os 
conduz para a ETAR. 

No Quadro 5 apresenta-se a estimativa da produção de águas residuais industriais na central de 
energia no ano de 2019. 

Quadro 5 – Efluentes na central de energia 

Efluentes Ano de 2019 

Volume de efluentes,  m3 81 110 

Emissões Gasosas 

Os valores limite de emissão (VLE) associados às caldeiras de recuperação e caldeira a 
biomassa, respectivamente FF1 e FF2, estão definidos na Licença Ambiental da Caima 
(LA n.º 606/1.0/2016). No caso da caldeira auxiliar (FF3) não estão definidos na LA, pelo 
que se consideram aplicáveis os VLE do Decreto-Lei n.º 39/2018. 

Em relação à caldeira de recuperação (FF1), a monitorização é efectuada em contínuo dos 
poluentes SO2 e NOx como NO2 e duas vezes por ano no caso das Partículas. Nas fontes 
FF2 e FF3 a monitorização é realizada duas vezes por ano. 

Nos Quadro 6 a 8 apresenta-se a síntese dos resultados da monitorização efectuada em 2019 
em FF1, FF2 e FF3, bem como os VLE aplicáveis. 

Quadro 6 – Emissões gasosas em FF1 (2019) 

Emissões gasosas Resultados VLE 

Partículas, mg/Nm3 a 5% O2 7,3 (valor médio) 30 

SO2, mg/Nm3 a 5% de O2 
473 (valores>VLE: 1* 

(máximo diário) 
91 (médio anual) 

400 
(média diária) 

350 
(média anual) 

NOx como NO2, mg/Nm3 a 5% O2 
316 (valores>VLE: 0 

(máximo diário) 
91 (médio anual) 

350 
(média diária) 

270 
(média anual) 

* Não excede mais de 30% o VLE, conforme disposto na LA N.º 606/2016  
 

Quadro 7 – Emissões gasosas em FF2 (2019) 

Emissões gasosas Resultados VLE 

Partículas, mg/Nm3 a 11% O2 102 (valor médio) 150 

SO2, mg/Nm3 a 11% de O2  < 11,5 (valor médio) 500 

NOx como NO2, mg/Nm3 a 11% O2 177 (valor médio) 650 

H2S, mg/Nm3 a 11% O2 < 2,5 (valor médio) 5 

COV como C, mg/Nm3 a 11% O2 21 (valor médio) 200 
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Quadro 8 – Emissões gasosas em FF3 (2019) 

Emissões gasosas Resultados VLE 

NOx como NO2, mg/Nm3 a 3% O2 85 (valor médio) 200 

COV como C, mg/Nm3 a 3% O2 < 3,5 (valor médio) 200 

 

Assim, nas três fontes foram cumpridos os VLE definidos na LA n.º 606/2016 e na legislação 
aplicável. 

Produção e Valorização de Resíduos 

No Quadro 9 estão indicados os resíduos processuais produzidos na central de energia no 
ano de 2019, os quais são gerados na caldeira a biomassa. 

Quadro 9 – Produção de resíduos processuais 

Resíduos Ano de 2019 

Cinzas, escórias e poeiras (LER 10 01 01), t 3 972 

Areias de leito fluidizado (LER 10 01 24), t 3 098 

 

De referir que 97% dos resíduos de cinzas, escórias e poeiras foram enviadas para 
operações de valorização no exterior e apenas 3% para operações de eliminação. As areias 
de leito fluidizado foram enviadas integralmente para operações de valorização no exterior. 

Os destinatários e os transportadores de resíduos associados à gestão dos resíduos 
processuais indicados estão devidamente licenciados e a sua expedição para o exterior foi 
devidamente acompanhada pelas respectivas guias de acompanhamento. 

De salientar também que, para além de biomassa proveniente da preparação de madeiras 
da fábrica de pasta e do exterior, em 2019 foram valorizadas energeticamente na caldeira a 
biomassa os seguintes resíduos produzidos na fábrica de pasta: 

 1 108 t de resíduos da crivagem e depuração da pasta e do tratamento primário de 
efluentes (LER 03 03 10); 

 30 t de madeira não abrangida em 20 01 37 (LER 10 01 38).  

Ruído e Tráfego 

Os aspectos associados ao ruído e tráfego estão descritos no ponto 5.4. 

5. DESCRIÇÃO DA FÁBRICA DE PASTA DA CAIMA 

5.1 Introdução  

A Caima – Indústria de Celulose dedica-se à produção de pastas celulósicas especiais para 
aplicação nas indústrias têxtil e química, pelo processo ao sulfito, com a utilização de 
madeira de eucalipto, dispondo de uma capacidade licenciada de produção de 
125 000 tSA/ano, com um total de 175 postos de trabalho directos. 

5.2 Áreas da Instalação  

No Quadro 10 indicam-se as áreas do complexo industrial da Caima, que incluem as áreas 
ocupadas pela Caima Energia, tal como consideradas na LA n.º 606/2016, que não tiveram 
quaisquer alterações. 
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Quadro 10 – Áreas da Caima 

Repartição de Áreas 
Actual 

(m2) 

Área coberta 15 763 

Área impermeabilizada não coberta 34 955 

Área não impermeabilizada nem coberta 186 002 

Área total 236 720 

 
5.3 Processo de Fabrico  

O processo de fabrico de pasta na Caima é constituído pelas seguintes etapas: 

 Recepção e Preparação de Madeiras – recepção, armazenagem e tratamento da 
madeira de eucalipto (descasque, destroçamento com a produção de estilha, 
classificação por crivagem, armazenagem em silos/granel e encaminhamento para a 
linha de produção de pasta em digestores). 

 Cozimento da Madeira – processo descontínuo de cozimento ácido prolongado das 
estilhas de madeira em 6 digestores, com a capacidade total de 1 500 m3, de forma a 
separar as fibras celulósicas da lenhina, ficando esta na forma dissolvida. 

 Crivagem, Lavagem e Depuração – crivagem da pasta para separação dos nós das 
fibras de celulose, lavagem numa primeira fase, a que se segue a sua depuração, antes 
da fase final de lavagem.  

 Branqueamento – é utilizada uma operação isenta de cloro - TCF, com a sequência 
E/O – P (extracção alcalina/deslenhificação com oxigénio) e reacção com peróxido de 
hidrogénio). Os estágios de reacção são intercalados com fases de lavagem da pasta. 

 Secagem e Embalagem – depuração da pasta por hidrociclones em 5 estágios e, na 
máquina de secagem, a pasta é alimentada ao formador de dupla tela, onde se inicia a 
remoção de água, a que se segue a fase de prensagem em duas prensas e depois a 
fase final de secagem por vapor. À saída da máquina de secagem, a pasta é cortada e 
depois embalada em fardos para expedição.  

 Evaporação – a instalação de evaporação efectua a concentração do licor residual do 
cozimento e do filtrado da extracção alcalina/deslenhificação até cerca de 50%, em 
duas linhas independentes; os condensados da evaporação são reutilizados no processo 
e/ou tratados na ETAR. Para isso, é efectuada previamente a remoção por stripping do 
SO2 presente nos condensados. 

 Recuperação química e energética – já descrita no ponto 4.1, referente à Caima Energia.  

 Preparação do ácido de cozimento – o líquido de lavagem do scrubber, resultante da 
purificação dos gases de combustão da caldeira de recuperação, ou seja, o bissulfito de 
magnésio (Mg(HSO3)2) é clarificado e depois fortificado com SO2 gasoso, produzido pela 
queima de enxofre elementar, complementado, se necessário, com SO2 líquido, adquirido 
no exterior. 

Embora com algum atraso devido à pandemia, está prevista para Maio de 2021 a 
requalificação da fase de lavagem de pasta, antes da fase de branqueamento, com a 
instalação de 2 lavadores DD de última geração, o que permitirá melhorar a qualidade do 
produto final e a carga orgânica para o efluente fabril, cujas alterações a implementar serão 
as seguintes: 

 Instalação de 2 lavadores DD; 
 Instalação de tanques de alimentação da fase de lavagem e de filtrado DD1 e DD2; 
 Instalação de bombas; 
 Desactivação de lavadores, tanques de filtrado e de bombas existentes. 
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5.4 Dados Operacionais e Ambientais  

Produções 

No Quadro 11 apresentam-se os valores de produção da fábrica de pasta da Caima 
verificados em 2019.   

Quadro 11 – Produções 

Produtos Ano de 2019 

Pasta Celulósica, tSA 101 122 

Linhosulfonato de Magnésio, t 58 429 

Lenhina Alcalina, t 15 598 

 

A Caima Energia fornece vapor à fábrica de pasta da Caima – Indústria de Celulose, pelo 
que nesta última instalação não se verifica o consumo de combustíveis, para além de 
gasóleo, utilizado em empilhadores (24,4 m3 em 2019). 

Abastecimento e Consumo de Água 

A água de abastecimento da instalação, utilizada para consumo humano, provém da rede 
pública, tendo-se verificado o consumo de 5 206 m3 em 2019. 

A água utilizada na actividade industrial é obtida de duas captações no rio Tejo, AC1 e AC2, 
tendo-se verificado em 2019 o consumo total de 5 741 715 m3, que englobou o consumo da 
Caima Energia e em que 596 656 m3 corresponderam ao consumo da Central 
Termoeléctrica a Biomassa, pertencente à Bioeléctrica da Foz, SA. 

As captações de água nos pontos AC1 (principal) e AC2 (reserva) estão autorizadas nas 
respectivas Licenças de Utilização dos Recursos Hídricos, em que o volume máximo anual de 
extracção de água em cada captação é de 6 250 000 m3/ano. A água utilizada na instalação, 
para fins industriais, é submetida a tratamento por filtração e desinfecção. 

A Caima tem em curso a implementação de medidas de redução do consumo de água nas 
áreas do branqueamento, lavagem e secagem da pasta, recuperação/redução das águas de 
selagem de equipamento na secagem e branqueamento da pasta, bem como na optimização 
da osmose inversa do tratamento de água para as caldeiras. Assim, o objectivo é o de reduzir o 
consumo específico de água de cerca de 50 m3/tSA para 40 m3/tSA de pasta. 

Desta forma, prevê-se que não haja qualquer aumento com significado do consumo de água 
com a instalação a funcionar à capacidade nominal de 125 000 tSA/ano. 

Redes, Tratamento, Monitorização e Características do Efluente Tratado 

Na instalação existem três redes separativas de águas residuais, ou seja: 

 Águas residuais industriais com fibras, que passam pelo tratamento primário com vista 
à recuperação de fibras; 

 Águas residuais sem fibras, em que os condensados e o efluente alcalino do 
branqueamento são actualmente sujeitos a tratamento anaeróbio que depois, em 
conjunto com as restantes águas residuais, são submetidas a tratamento aeróbio; 

 Águas residuais domésticas, que incluem parte das águas residuais domésticas 
provenientes do concelho de Constância. 

As águas pluviais não contaminadas e geradas na instalação são conduzidas a uma rede de 
drenagem separativa, com ligação ao emissário de efluente tratado, a jusante do medidor de 
caudal, com descarga conjunta no rio Tejo, no ponto EH1.  
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O tratamento do efluente fabril, ao qual é adicionado o efluente doméstico de Constância, 
consiste num tratamento anaeróbio, seguido de tratamento aeróbio.  

Com a instalação recente de um novo tratamento anaeróbio, são aí depurados os 
condensados da evaporação e o efluente alcalino do branqueamento. 

Para fazer face a situações de emergência, a ETAR dispõe de uma bacia de emergência, com a 
capacidade de 1 800 m3, que pode conter não só o efluente fabril, mas também derrames 
provenientes de tanques do processo. No entanto, os derrames são preferencialmente 
recolhidos nos tanques de recuperação de derrames e reprocessados. 

Foi emitida pela APA, em 23.10.2019, uma nova Licença de Rejeição de Águas Residuais 
(LURH), com validade até 22.10.2021.  

Apesar da pandemia, as sondas para medição de parâmetros em contínuo no efluente 
tratado e no Rio Tejo foram adquiridas, encontrando-se em fase de instalação as ligações 
eléctricas e de dados.  

No entanto, pelas mesmas razões, não foi possível implementar em 2020 o projecto de 
melhoria da eficiência da fase de lavagem da pasta, com a instalação de dois lavadores de 
última geração, o que iria permitir a diminuição de carga orgânica no afluente à ETAR e, 
assim, aferir o seu efeito nas características do efluente final tratado. No entanto, este 
projecto será concretizado em Maio de 2021. 

No que respeita aos VLE estabelecidos no LURH em Outubro de 2019, foram integralmente 
cumpridos desde essa data até ao final de 2020, não só em termos de cargas diárias em 
amostras compostas (kg/dia), mas também em amostras pontuais (mg/l). 

Em 2019, obtiveram-se o volume anual de efluente tratado com as cargas mássicas de 
poluentes indicadas no Quadro 12. Com o projecto a implementar em Maio de 2021 de 
novos lavadores de pasta mais eficientes, é previsível uma redução da carga orgânica no 
efluente à saída da ETAR, mesmo na base da capacidade nominal de produção de pasta de 
125 000 tSA/ano. O mesmo se prevê em relação ao volume de efluente, devido às medidas 
em curso de redução do consumo de água, já descritas anteriormente. 

Quadro 12 – Caudal e cargas mássicas de poluentes 
no efluente tratado 

Efluente tratado Ano de 2019 

Volume de efluente, m3 4 834 175 

CBO5, t 506 

CQO, t  4 348 

SST, t 202 

N Total, t 18,5 

P Total, t 10,1 

 
Emissões Gasosas 

Na fábrica de pasta não existem chaminés para exaustão de emissões gasosas. Apenas 
existem duas flares para queima do biogás produzido na ETAR, por qualquer indisponibilidade 
na caldeira a biomassa ou na caldeira de recuperação existentes. 

As emissões difusas com compostos de enxofre são recolhidas e utilizadas como ar de 
combustão na caldeira de recuperação. 
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Gestão de Resíduos 

Os resíduos são armazenados temporariamente na instalação em condições adequadas, 
cujos parques de resíduos estão assinalados no Desenho n.º 21.21.EST.80.010, incluído 
nas Peças Desenhadas em Anexo.  

Os resíduos são transportados e enviados para destinatários devidamente autorizados com 
as respectivas guias de acompanhamento. 

Ruído e Tráfego 

De acordo com as medições de ruído efectuadas em Outubro e Dezembro de 2019 e 
Fevereiro de 2020, cujo relatório se incluiu no Anexo 2, o complexo industrial da Caima 
cumpre o Regulamento Geral do Ruído. 

Por sua vez, o tráfego anual de veículos ligeiros e pesados por ida, ocorrido em 2019, vem 
indicado a seguir no Quadro 13. 

Quadro 13 – Tráfego de veículos ligeiros e pesados 

Tráfego Ano de 2019 

Veículos ligeiros 55 000 

Veículos pesados  35 400 

 

Substâncias Perigosas e Prevenção de Acidentes 

A fábrica de pasta da Caima está abrangida pelo nível inferior de perigosidade, no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 150/2015 (Seveso), já que armazena nas suas instalações Dióxido de 
Enxofre líquido (75,9 t), com os códigos H314 e H331, Oxigénio líquido (87,9 t), com os 
códigos H270 e H281 e Hipoclorito de Sódio em solução (11 t), com os códigos H314 e 
H400), pelo que será mantida esta situação no complexo industrial da Caima, onde se vai 
inserir a Nova Central a Biomassa da Caima Energia.  

A Caima, como instalação Seveso, para além da definição da Política de Prevenção de 
Acidentes Graves, dispõe Plano de Emergência Interno (PEI). 

O PEI inclui os seguintes aspectos principais: 

 Objectivos; 

 Organização de Segurança (missão e funções do Grupo de Gestão de Emergências); 

 Identificação dos Riscos (fontes de energia, classificação dos riscos e das zonas de 
risco elevadas); 

 Recursos Materiais (equipamentos e meios de combate a incêndios, iluminação e 
sinalização e meios de alarme e alerta); 

 Plano de Intervenção (fases de mobilização, níveis de emergência, convocatória do 
Grupo de Gestão de Emergências, procedimentos gerais, cenários de emergência 
específicos, primeiros socorros, declaração de fim da emergência e medidas de 
mitigação); 

 Plano de Evacuação (objectivos, regras básicas e ordem de evacuação); 

 Formação (formação/treino e simulacros). 

No Anexo 3 incluiu-se um extracto do PEI do complexo industrial da Caima com os aspectos 
associados à identificação dos riscos, aos recursos materiais existentes e ao plano de 
intervenção. 
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6. DESCRIÇÃO DO PROJECTO DA NOVA CENTRAL A BIOMASSA 

6.1 Regime de Funcionamento, Consumo de Biomassa, Produção de Energia e 
Trabalhadores  

A nova central a biomassa da Caima Energia, que terá uma potência térmica de 76 MWt, irá 
funcionar num regime de 24 horas por dia e 350 dias por ano, com um consumo médio de 
biomassa de 45 t/h, ou seja, 378 000 t/ano, na base de 55% de humidade, de forma a 
produzir vapor de alta pressão numa caldeira de leito fluidizado, o qual seguidamente será 
alimentado a uma turbina de extracção e condensação para produção de energia eléctrica 
no respectivo gerador. 

Em termos de capacidade nominal, na base de 365 dias/ano, corresponde a um consumo 
nominal de biomassa de 47,2 t/h, ou seja, 413 437 t/ano. 

A instalação será gerida em conjunto com a central de energia existente, pelo que não se prevê 
alterações no número de trabalhadores. 

A biomassa a consumir na nova central a biomassa será proveniente do parque de 
biomassa da Caima – Indústria de Celulose, constituída por materiais residuais da 
preparação de madeiras (casca e finos de eucalipto), correspondente a cerca de 25% do 
consumo total nominal, bem como de biomassa do exterior (75%), designadamente de 
explorações florestais, ou seja, biomassa florestal residual. 

Em situações pontuais de arranque da instalação será utilizado gás natural como 
combustível, pelo que o consumo de gás natural será muito reduzido.  

Serão produzidos os seguintes quantitativos máximos de vapor (a 90 bar (a) e 480 ºC) e de 
energia eléctrica na nova central a biomassa (na base de 350 dias/ano): 

 Produção de vapor: .......................... (90 t/h)....................756 kt/ano; 

 Produção de electricidade: ...... (5,3 MWh/h)........ ….44,5 GWh/ano. 

Por sua vez, em termos nominais, as capacidades de produção de vapor e de energia 
eléctrica são as seguintes (365 dias por ano):  

 Produção de vapor: .......................... (90 t/h)....................788 kt/ano; 

 Produção de electricidade: ...... (5,3 MWh/h)........ ….46,4 GWh/ano. 

6.2 Consumos e Capacidades de Armazenagem de Matérias-Primas 

Nos consumos e capacidades de armazenagem de matérias-primas, indicados no 
Quadro 14, estão considerados os aditivos dos sistemas de minimização das emissões de 
NOx, de SO2, HCl e HF nos gases de combustão da caldeira (solução de ureia e cal 
hidratada), bem como a areia utilizada no leito fluidizado da caldeira.  

Os consumos referem-se à capacidade nominal da instalação, ou seja, na base de 365 dias 
de funcionamento por ano. 

Quadro 14 – Consumos e capacidades de armazenagem de matérias-primas 

Matérias-primas 
Consumo 
nominal 
(t/ano) 

Capacidade de 
Armazenagem 

Areia 4 290 35 m3 (silo) 

Solução de ureia (40%) 438 60 m3 (tanque) 

Cal hidratada 44 75 m3 (silo) 
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São consumidos também alguns químicos para condicionamento da água (redutores de 
oxigénio e inibidores de corrosão), mas cujas capacidades de armazenagem serão muito 
reduzidas, ou seja, não superiores a 1 m3. 

6.3 Configuração e Tecnologia 

A central a biomassa foi concebida, projectada e será construída com base nos conceitos e 
tecnologias mais modernas, tendo em vista garantir: 

 Máxima fiabilidade e economia; 

 Máxima disponibilidade; 

 Elevado grau de automatização; 

 Impacte ambiental minimizado; 

 Cumprimento dos mais exigentes requisitos de segurança de pessoas e instalações; 

 Observância estrita dos normativos e das melhores práticas higieno-sanitárias. 

 
Para além disso, foram consideradas as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) e o 
cumprimento dos VEA-MTD, tal como considerados no BREF LCP (ver Anexo 1). 

6.4 Descrição Geral e Implantação Física 

As instalações da central a biomassa serão basicamente constituídas por um conjunto de 
equipamentos ao ar livre e pelos novos edifícios para a caldeira a biomassa e turbogerador.  

Os edifícios da caldeira a biomassa e do turbogerador ficarão localizados em áreas a Nascente 
das instalações fabris da Caima no interior do perímetro industrial. A planta de localização e de 
implantação da central a biomassa foi incluída nas Peças Desenhadas em Anexo. 

A central a biomassa irá compreender as seguintes unidades físicas e funcionais: 

 Transferência da biomassa; 
 Caldeira (gerador) de vapor; 
 Sistemas auxiliares da caldeira (água de alimentação, água de compensação, 

condicionamento químico dos circuitos água/vapor, ventiladores); 
 Filtro de mangas, sistema de recolha e armazenagem de cinzas e chaminé; 
 Turbogerador a vapor e sistemas auxiliares (lubrificação e arrefecimento); 
 Condensador do vapor da turbina e circuito da água de arrefecimento, incluindo a torre 

de arrefecimento; 
 Redes internas de água e efluentes; 

 Salas dos quadros eléctricos e MCC.  

As áreas e características de implantação da central a biomassa serão as seguintes: 

 Área total:......................................................... 2 605 m2; 
 Área coberta: ...................................................... 665 m2; 
 Área impermeabilizada não coberta ............... 1 940 m2; 

 Altura máxima de construção (chaminé):.............. 50 m. 

Os edifícios da caldeira e turbogerador têm, respectivamente, 35,5 e 19,3 m de altura. 
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6.5 Integração nas Instalações Fabris da Caima 

A nova central a biomassa estará interligada às seguintes infra-estruturas das instalações 
fabris da Caima: 

 Linha de transferência dos silos de biomassa existentes; 

 Rede de distribuição de gás natural; 

 Rede de distribuição de biogás; 
 Rede de ar comprimido; 

 Redes de abastecimento de água industrial, desmineralizada e potável; 

 Rede de água de combate a incêndio; 

 Redes de efluentes domésticos, industriais e pluviais. 

6.6 Descrição Processual e Características dos Equipamentos 

Características Principais 

A central a biomassa será constituída basicamente pelo sistema de alimentação de 
biomassa, caldeira (gerador) de vapor de leito fluidizado com filtro de mangas, e 
turbogerador com condensador de vapor. 

Os principais dados técnicos do projecto são os seguintes: 

 Potência térmica da caldeira:. ................. 76 MWt; 

 Produção de vapor da caldeira:............... 90 t/h (90 bar (a) e 480 ºC); 

 Potência eléctrica do turbogerador.......... 5,30 MWe. 

Transferência da Biomassa 

Da armazenagem de biomassa da área de preparação de madeiras das instalações fabris 
da Caima, a biomassa será enviada por transportadores de tapete para um silo de 
armazenagem, com a capacidade útil de 100 m3, a localizar no exterior junto à caldeira. 

O silo de biomassa vai dispor de sistemas de parafuso sem-fim para extracção e 
alimentação da biomassa a um transportador que, por sua vez, estará ligado a duas 
tremonhas de descarga da biomassa na fornalha da caldeira. 

No Desenho n.º 21.21.EST.30.002, incluído nas Peças Desenhadas, estão representados os 
transportadores e o silo de alimentação de biomassa à caldeira. 

Caldeira (gerador) de Vapor 

Características principais  

A caldeira (gerador de vapor) tem as seguintes características principais:  

 Potência térmica: .................. 76 MWt; 

 Consumo de biomassa: ....... 13,11 kg/s (55% de humidade); 
 Eficiência térmica: ................ 87,7%; 

 Produção de vapor:............... 25 kg/s (90 bar (a) e 480 ºC). 

A caldeira irá dispor ainda de um queimador auxiliar a gás natural com a potência térmica de 
30 MWt, a utilizar em situações de arranque, bem como de um queimador auxiliar de 35 MWt, 
também a gás natural, que poderá ser utilizado quando o teor de humidade da biomassa for 
muito elevado. Os queimadores de gás natural serão de baixa emissão de NOx. 

No Desenho n.º 21.21.EST.30.003, incluído nas Peças Desenhadas, estão representados o 
corte e a planta da caldeira a biomassa. 
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Tecnologia  

A tecnologia de leito fluidizado baseia-se na criação de uma mistura suspensa de partículas 
sólidas e de gás, obtida a partir da insuflação de ar primário através do material de um leito, 
neste caso uma camada de areia, que assenta sobre o fundo da fornalha, o qual é constituído 
por uma grelha horizontal de tubulares de pressão, equipada com um sistema de injecção de ar 
adequado. Como em operação os tubos da grelha estão cheios de água (“hydro beam grate”), 
as temperaturas que o leito atinge são moderadas relativamente a outras tecnologias. 
Consegue-se assim manter as partículas sólidas do leito em suspensão, através de uma 
corrente gasosa ascendente, pelo que a mistura se comporta como um fluido.  

Desta forma, verifica-se a combustão da biomassa, não só à superfície do leito, para as 
partículas de menor dimensão, mas também no seu interior para as mais pesadas, onde 
terá lugar a respectiva secagem e gasificação parciais. 

Com a fluidização, consegue-se uma zona de combustão mais alargada e com elevada 
turbulência, permitindo um contacto íntimo entre os sólidos e os gases e uma elevada 
capacidade de transferência de calor.  

Sendo uma tecnologia comprovada, o sistema de combustão em leito fluidizado apresenta as 
seguintes vantagens em relação aos sistemas convencionais de queima em grelha: 

 Pode queimar uma gama alargada de combustíveis de baixo poder calorífico, devido 
ao seu elevado volante térmico e ao efeito de mistura provocado pelo leito; 

 Tem uma elevada eficiência de combustão, devido ao efeito de mistura dos 
combustíveis e ao tempo de residência prolongado na fornalha; 

 Emite baixos níveis de NOx nos gases de combustão, devido à temperatura 
relativamente baixa do leito e à utilização de condições redutoras na parte inferior do 
leito, e de ar secundário para completar a combustão na parte superior; 

 Emite baixos níveis de CO e de COV nos gases de combustão, devido às condições 
de turbulência e ao elevado tempo de residência na fornalha. 

Descrição do processo 

A biomassa é introduzida no leito fluidizado através das tremonhas de alimentação. As 
partículas mais leves do combustível são queimadas sobre o leito e as mais pesadas no interior 
do próprio leito. A temperatura do leito é variável, dependendo das características e da carga do 
combustível, situando-se entre 750 e 950 ºC, em condições normais de funcionamento. 

O material do leito é constituído por areia e pelas cinzas do combustível. Devido ao elevado 
volante térmico do leito, a combustão é estável, não sendo geralmente necessário utilizar 
gás natural como combustível auxiliar para efectuar a queima de combustíveis sólidos com 
baixo poder calorífico (elevado teor de humidade). A turbulência intensa provocada pelo leito 
assegura a mistura e a combustão adequada dos combustíveis. 

O calor dos gases é recuperado na câmara de combustão arrefecida a água, os quais 
passam nos sobreaquecedores de vapor localizados na fornalha, no barrilete, nos 
economizadores e pré-aquecedores de ar, antes da remoção das cinzas volantes em filtro 
de mangas e da sua descarga numa chaminé com 50 m de altura. 

A caldeira irá dispor também de um sistema de injecção de solução de ureia para minimizar 
as emissões de NOx e de um sistema de injecção de cal hidratada, na conduta de gases, 
para redução das emissões de SO2, HCl e HF nos gases de combustão. 
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O sistema de minimização de NOx, do tipo SNCR (redução selectiva não catalítica), consiste na 
injecção doseada de uma solução de ureia a 40% na fornalha da caldeira, que reage com os 
óxidos de azoto para dar origem a azoto e água. Para o efeito, foi considerada a instalação de 
um tanque de armazenagem da solução de ureia, com a capacidade de 60 m3, cujo 
doseamento na fornalha é controlado com base na carga da caldeira e na concentração de NOx 
na chaminé. 

De forma a reduzir as emissões de SO2, HCl e HF nos gases de combustão da caldeira, 
será injectada cal hidratada (Ca(OH)2) na conduta de gases antes do filtro de mangas. Para 
isso, será instalado um silo de armazenagem de cal hidratada, com a capacidade de 75 m3. 

As cinzas de fundo, constituídas basicamente por areia, escórias e inqueimados, são 
removidas da fornalha através de tremonhas com sistemas de extracção por parafusos 
indirectamente arrefecidos a água, os quais estão ligados a um transportador de correntes 
que as descarrega num contentor com a capacidade de 10 m3. 

Por sua vez, as cinzas volantes, que se depositam nas segunda e terceira passagens dos 
gases na caldeira, são encaminhadas para o sistema de remoção das cinzas de fundo.  

As cinzas volantes remanescentes, extraídas dos gases de combustão num ciclone e a 
seguir num filtro de mangas, estarão ligadas por intermédio de um sistema pneumático a um 
silo de armazenagem com a capacidade de 400 m3. 

As bases de dimensionamento do filtro de mangas são as seguintes: 

 Nº de compartimentos ......................................................... 4; 

 Caudal de gases húmidos................................................... 43,7 Nm3/s; 

 Temperatura dos gases (à saída dos pré-aquecedores) ... 154 ºC; 

 Partículas à entrada (gases secos, 6% O2)........................ 27,3 g/Nm3; 
 Partículas à saída (gases secos, 6% O2) ...........................  ≤ 5 mg/Nm3; 

 Eficiência.............................................................................. 99,98 %. 

Por outro lado, no circuito água/vapor, a água será alimentada aos economizadores da 
caldeira, a partir de um tanque com a capacidade útil de 46 m3 por intermédio de bombas de 
alta pressão. Dos economizadores, a água pré-aquecida circulará pelo barrilete e tubulares 
de geração de vapor, seguindo depois o vapor para os sobreaquecedores de forma a obter-
se a temperatura desejada de 480 ºC. 

Para o condicionamento químico da água de alimentação, será utilizado fosfato trissódico, 
uma mistura de aminas e outros aditivos adequados, os quais serão armazenados em 
tanques e doseados de acordo com as necessidades. 

Turbogerador, Condensador e Circuito de Água de Arrefecimento 

O vapor gerado na caldeira irá ser expandido numa turbina com extracções e condensação. 
Acoplado à turbina estará um gerador eléctrico (alternador), com a potência eléctrica de 
5,3 MWe. No Desenho n.º 21.21.EST.30.004, incluído nas Peças Desenhadas, está 
representado o turbogerador em planta e corte. 

Para além da exaustão final para condensação, a turbina dispõe de duas extracções de 
vapor intermédias para utilização como vapor de alimentação de duas turbinas existentes na 
central de energia da Caima Energia (TG5 e TG6), bem como para pré-aquecimento da 
água de alimentação à caldeira e nos pré-aquecedores do ar de combustão. 

Na Figura 2 apresenta-se um diagrama simplificado com o balanço da nova central a 
biomassa, em conjunto com a central de energia existente, que considera a desactivação da 
caldeira a biomassa existente e a manutenção em reserva da caldeira auxiliar a gás natural.  
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Figura 2 – Diagrama simplificado do balanço de vapor e energia eléctrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De referir também que o turbogerador TG4 será mantido de reserva, bem como o sistema 
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As condições nominais de funcionamento da turbina são as seguintes: 

 Pressão de vapor à entrada da turbina: ..................... 89 bar (a);  
 Temperatura de vapor à entrada da turbina: ............. 479 ºC; 
 Caudal de vapor à entrada da turbina: ....................... 53 kg/s; 
 Pressão de vapor na exaustão da turbina: ................ 0,079 bar (a); 
 Produção de electricidade (terminais do gerador): .... 5,3 MWe. 

De salientar que, em relação à situação de referência (ano de 2019), a alimentação ao TG5 
de um acréscimo de 29 t/h de vapor irá traduzir-se num aumento da produção de 
electricidade nesse turbogrupo de 4,5 MWh/h, o que corresponde ao aumento de 39,4 GWh 
por ano, na base de 365 dias/ano. 

Por sua vez, as características principais do gerador são as seguintes: 

 Norma de construção ................................................. IEC 60034; 
 Potência eléctrica ....................................................... 6 638 kVA; 
 Temperatura do ar de arrefecimento ......................... 40 ºC; 
 Tensão ........................................................................ 3,3 kV; 
 Frequência .................................................................. 50 Hz; 
 Factor de potência ...................................................... 0,8/0,9; 

 Velocidade................................................................... 1 500 rpm. 

Da exaustão da turbina, o vapor será condensado indirectamente com água de arrefecimento 
num permutador de calor, com o condensado enviado, após pré-aquecimento com vapor, para o 
tanque de água de alimentação à caldeira, o qual funcionará simultaneamente como 
desarejador. 

As bases de dimensionamento do condensador são as seguintes: 

 Caudal de vapor:......................................................... 13,58 t/h; 
 Entalpia do vapor: ....................................................... 2 308 kJ/kg; 
 Pressão no condensador: .......................................... 0,10 bar (a); 
 Temperatura de condensação:. ................................. 45,7 ºC; 
 Caudal de água de arrefecimento: ............................. 690 m3/h; 
 Temperatura à entrada da água de arrefecimento: ... 30 ºC; 
 Temperatura à saída da água de arrefecimento: ...... 40 ºC. 

Foi considerado um circuito de água de arrefecimento a utilizar no condensador do vapor da 
turbina e noutros utilizadores, nomeadamente nos circuitos de óleo do turbogerador, o qual 
incluirá uma torre de refrigeração, constituída por duas células com ventilação forçada.  

A torre será de construção moderna, utilizando materiais resistentes à corrosão, com 
reduzida manutenção, bem como foi concebida e projectada de forma a optimizar o 
consumo de energia eléctrica e a minimizar os níveis de ruído. 

As características da torre de refrigeração são as seguintes: 

 Nº de módulos: ........................................................... 2; 
 Capacidade total de arrefecimento: ........................... 8 012 kW; 

 Caudal de água:.......................................................... 690 m3/h;   

 Temperatura da água à entrada: ................................ 40 ºC; 

 Temperatura da água à saída: ................................... 30 ºC; 

 Temperatura de bolbo húmido: .................................. 24 ºC. 
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A torre funcionará com um pequeno caudal de purga e as perdas de água por evaporação, 
por arrastamento de gotas (minimizadas pela existência de eliminadores de gotas) e purgas 
serão compensadas através da entrada de água fresca de reposição no tanque de água 
arrefecida (cerca de 2% do caudal recirculado), entrada esta controlada pelo nível nesse 
tanque. A purga será conduzida à rede de efluentes industriais da Caima. 

O tratamento de água compreenderá: 

 Adição de um dispersante/estabilizante, para inibir incrustações e formação de 
depósitos; 

 Adição de um biodispersante com acção microbiocida, para manter a torre e o circuito 
de água isentos de algas e de microrganismos;  

 Controlo com analisadores em linha de pH e cloro residual. 

Os aditivos a utilizar terão uma composição à base de produtos classificados como não 
perigosos. 

Subestação Eléctrica, Sala de Quadros e MCC 

O turbogerador de extracção e condensação que vai equipar a nova central a biomassa irá 
proceder à transformação da energia primária motora do vapor a 90 bar, sobreaquecido a 
480 ºC, produzido na caldeira a biomassa, em energia eléctrica, com um nível de tensão de 
3,3 kV. 

Para operacionalizar a ligação da central a biomassa à rede eléctrica nacional, será utilizada 
a subestação existente, que dispõe de um transformador elevador da tensão dos 3,3 kV 
disponíveis, nos terminais do gerador, para os 60 kV da rede de distribuição a que se vai ter 
acesso, com a potência de 6,7 MVA. 

Por sua vez, no Desenho n.º 21.21.EST.30.005 estão representadas as salas de quadros 
eléctricos e MCC associadas à Nova Central a Biomassa. 

Sala de Controlo 

Será utilizada a sala de controlo que serve as instalações da central de energia existente, 
com as necessárias adaptações. 

A monitorização e operação de todos os sub-sistemas de controlo da nova central a 
biomassa serão conduzidas a partir desta sala de controlo existente. 

As funções de controlo do processo da nova central a biomassa irão estar divididas de 
acordo com as áreas ou grupos funcionais, ou seja: 

 Transferência de biomassa; 

 Fornecimento de gás natural; 
 Caldeira de vapor; 

 Turbina de vapor e condensador; 

 Sistema de água de arrefecimento. 

As informações “on-line” para a monitorização da produção e auto-consumo de vapor e da 
energia eléctrica estarão disponíveis na sala de controlo. 

Será a partir da sala de controlo que se vai efectuar o arranque e a paragem integral da central 
a biomassa, quer manualmente, quer através de sequenciação estabelecida, promovendo neste 
caso a entrada automática em serviço de cada grupo funcional, segundo uma ordem adequada. 
Em certos casos, a operação local dos equipamentos poderá também ser possível.    



 

20 

O posto de trabalho do operador da central a biomassa, a integrar naquela sala, será 
equipado com uma estação de operação própria, onde o operador fará a respectiva interface 
com as variáveis processuais sob a sua responsabilidade, através de monitores e terminais 
dedicados, que fazem parte do sistema de automação a instalar. 

Serão assim disponibilizadas leituras “on-line” das medidas de todas as variáveis do processo, 
com a possibilidade de ajustar directamente a respectiva regulação e modo de controlo, de 
proceder à alteração dos “set-points”, de visualizar curvas de tendência de variáveis críticas a 
seleccionar pelo operador, de recepcionar alarmes que são apresentados de forma selectiva e 
sequencial, bem como de proceder à alteração de estados “on-off”, ou de parâmetros e limites 
de controlo. 

O sistema de automação fará a recolha de dados históricos do processo, que estarão acessíveis 
nos monitores quando solicitados, ou que poderão ser registados em impressoras próprias, 
organizados por grupos de variáveis seleccionadas, e com a hierarquização dos eventos ou das 
alterações no processo que forem consideradas relevantes. 

Serviços Auxiliares 

Tal como já foi referido anteriormente, a fábrica de pasta da Caima fornecerá água industrial, 
potável e desmineralizada, bem como condensados e ar comprimido à nova central a biomassa, 
bem como irá receber nas suas redes as águas residuais industriais e pluviais e vapor. A gestão 
dos resíduos processuais será assegurada pela Caima – Indústria de Celulose. 

Para além disso, a central a biomassa ficará enquadrada pela rede de água de combate a 
incêndios das instalações fabris da Caima, a qual será ampliada para dar suporte à nova 
instalação. 

6.7 Dados Ambientais e Efeitos Cumulativos 

Consumo de Água 

O consumo de água na nova central a biomassa estará essencialmente associado a: 

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

 Purga contínua da caldeira (estima-se em 2% do volume de vapor produzido); 
 Perdas por evaporação e purgas do circuito de água de arrefecimento (estima-se igual 

a 2% do caudal de água de circulação); 

 Água de selagem das bombas (consumo muito reduzido); 

 Lavagens de pavimentos (consumo muito reduzido). 

Assim, prevê-se um consumo de água na central a biomassa de cerca de 20 m3/h (nominal 
de 176 000 m3/ano, na base 365 dias por ano), cujo abastecimento será efectuado a partir 
das infra-estruturas disponíveis nas instalações fabris da Caima. 

No Desenho n.º 21.21.EST.80.006, incluído nas Peças Desenhadas, mostra-se a ligação da 
rede de água do processo à Nova Central a Biomassa. 

Haverá ainda um acréscimo do consumo de água de compensação no circuito de 
arrefecimento existente da turbina de condensação TG5, devido ao acréscimo de cerca de 
29 t/h de vapor a condensar, o que irá corresponder a cerca de 254 000 m3/ano. 

Desta forma, prevê-se um aumento do consumo de água nas instalações da Caima de 
406 000 m3/ano, em termos nominais, considerando também a redução das perdas 
associadas à desactivação da caldeira a biomassa existente e à paragem da caldeira 
auxiliar, o que corresponde a um acréscimo de cerca de 7,1% em relação ao consumo 
verificado em 2019 de 5 741 715 m3. 
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Assim, em termos globais, o consumo máximo de água, incluindo não só as instalações 
fabris da Caima, mas também da Caima Energia e da Bioeléctrica da Foz será de 
6,15 milhões de m3/ano, mesmo assim inferior ao volume autorizado de cada uma das 
captações de água no rio Tejo, que é de 6,25 milhões de m3/ano. 

No Quadro 15 indicam-se os consumos de água, quer na situação de referência, quer no 
futuro, com a entrada em funcionamento da nova central a biomassa. 

Quadro 15 – Consumos de água 

Água 
2019 

(m3/ano) 

Futuro 

(m3/ano) 

Consumo de Água 5 741 715 6 147 715 

 

Descarga de Águas Residuais 

A descarga de águas residuais do Projecto estará associada fundamentalmente às purgas 
da nova caldeira a biomassa e do circuito de água de arrefecimento. O caudal de efluente 
será cerca de 5 m3/h (43 800 m3/ano na base nominal), com carga orgânica sem significado. 
O efluente será ligado à rede de águas residuais das instalações fabris da Caima, para 
tratamento na ETAR (ver Des. n.º 21.21.EST.80.007, incluído nas Peças Desenhadas. 

Também se deve considerar o aumento da purga das torres de arrefecimento associada à 
turbina de condensação existente TG5, devido ao acréscimo de 29 t/h de vapor a ser 
condensado, o que corresponde a cerca de 63 500 m3/ano. 

Como serão eliminadas as purgas das caldeiras existentes a biomassa e a gás natural, 
correspondentes a 6 830 m3/ano, o aumento global do volume anual de efluente será de 
100 470 m3/ano, ou seja, 11,5 m3/dia. Em relação ao ano de 2019, corresponde a um 
aumento de 2,1%. 

No entanto, prevê-se uma redução das cargas orgânicas no efluente tratado, 
designadamente em termos de CBO5, face aos valores de 2019. 

Assim, no Quadro 16 apresentam-se as cargas e os volumes no efluente tratado da Caima, à 
saída da ETAR, quer na situação de referência (2019), quer após a implementação do Projecto, 
neste caso valores máximos expectáveis. No mesmo Quadro III.19 incluíram-se os VLE definidos 
na Licença de Rejeição de Águas Residuais, que serão cumpridos.  

Quadro 16 – Efluente tratado à saída da ETAR 

Água 2019 Futuro 
VLE 

(LURH) 

Volume de efluente, m3/ano 4 834 175 4 934 645 7 300 000* 

CBO5, t/ano 506 250 499 

CQO, t/ano 4 348 4 348 5 367 

SST, t/ano 202 202 375 

N Total, t/ano 18,5 18,5 49,9 

P Total, t/ano 10,1 10,1 18,7 

 * 20 000 m3/dia 
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Emissões gasosas 

Para além da tecnologia seleccionada de uma caldeira de leito fluidizado, o que minimiza as 
emissões de NOx, de CO e de COV, será instalado um filtro de mangas de elevada eficiência 
(99,98%), bem como sistemas de injecção de ureia (SNCR) e de cal hidratada, de forma a 
garantir o cumprimento dos VEA-MTD, aplicáveis à combustão de biomassa em caldeiras de 
novas instalações com potência térmica inferior a 100 MWt, tal como estão considerados no 
BREF LCP. Serão igualmente cumpridos os VLE definidos no Decreto-Lei n.º 127/2013. 

Assim, no Quadro 17 mostram-se os valores máximos expectáveis na chaminé da caldeira a 
biomassa, de acordo com as garantias do fornecedor, bem como os VEA-MTD previstos nas 
Conclusões MTD do BREF LCP e, no Quadro 18, conforme os VLE estabelecidos no 
Decreto-Lei n.º 127/2013.  

No que respeita à frequência de monitorização, serão seguidos os requisitos do BREF LCP, 
pelo que as emissões de Partículas, NOx, SO2, HCl, NH3 e CO serão monitorizadas em 
contínuo e as emissões de HF e de Hg uma vez por ano. 

Quadro 17 – Emissões Gasosas (mg/Nm3 a 6% O2) 
(comparação com os VEA-MTD) 

Poluentes 
Valor máximo 
(média anual) 

VEA-MTD 
(média anual) 

Valor máximo 
(média diária) 

VEA-MTD 
(média diária) 

Partículas < 5 2 - 5 < 5 2 - 10 
NOx como NO2 < 140 70 - 150 < 140 120 - 200 
SO2 < 50 15 - 70 < 50 30 - 175 
HCl < 7 1 - 7 < 12 1 - 12 
HF - - < 1* < 1* 
NH3 < 10 3 - 15 - - 
Hg** - - < 5* < 1 - 5* 

* Média no período de amostragem 
** Hg em µg/m3 

Quadro 18 – Emissões Gasosas (mg/Nm3 a 6% O2) 
(comparação com os VLE do DL 127/2013) 

Poluentes 
Valor máximo 
(média anual) 

VLE 
(média anual) 

Valor máximo 
(per. amost.) 

VLE 
(per. amostr.) 

Partículas < 5 20 - - 
NOx como NO2 < 140 250 - - 
SO2 < 50 200 - - 
COV - - < 10 200 
Metais I - - < 0,2 0,2 
Metais II - - < 1 1 
Metais III - - < 5 5 

 

Por sua vez, no Quadro 19, com base nos valores máximos expectáveis e num regime 
nominal de funcionamento (365 dias por ano), apresentam-se os valores máximos globais 
dos principais poluentes que se irão verificar na nova caldeira a biomassa.  

Quadro 19 – Valores globais de poluentes 

Poluentes 
Valores 

(t/ano) 

Partículas 5,3 

NOx como NO2 174 

SO2 75 
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A chaminé (FF4), cuja localização vem representada no Desenho n.º 21.21.EST.80.008, terá 
50 m de altura, o que permitirá garantir o cumprimento da altura mínima de 38,5 m, 
conforme a metodologia de cálculo definida na Portaria nº 190-A/2018, de 2 de Julho (ver 
Des. n.º 21.21.EST.30.009), incluído nas Peças Desenhadas do Volume de Anexos).  

Assim, de acordo com o cálculo incluído no Anexo 4, não serão os caudais mássicos de 
poluentes que definem a altura mínima da chaminé, mas o obstáculo próximo mais 
desfavorável, que será o edifício da própria caldeira a biomassa, com 35,5 m de altura.  

Com base nos requisitos do Artigo 3.º e da alínea a) do Anexo II da Portaria nº 190-A/2018, foi 
efectuado um estudo de dispersão dos poluentes atmosféricos, incluído no Capítulo V do Estudo 
de Impacte Ambiental, o qual comprova que a chaminé tem uma altura adequada. 

Gestão de Resíduos 

Será minimizada a produção de resíduos e providenciados os meios necessários à sua 
recolha selectiva e armazenagem temporária para destino final no exterior. 

Dado que a manutenção e limpeza da nova central a biomassa será assegurada pela 
estrutura da Caima – Indústria de Celulose, a gestão dos resíduos será assegurada por esta 
empresa, dando sempre prioridade à sua valorização no exterior, em detrimento do seu 
envio para aterro, tal como acontece actualmente com os resíduos da caldeira a biomassa 
existente. 

No Quadro 20 apresenta-se a estimativa dos resíduos processuais da nova central a 
biomassa, na base da capacidade nominal (365 dias/ano), incluindo os respectivos códigos 
LER e o seu destino previsível. 

Quadro 20 – Produção de resíduos processuais 

Designação/Natureza 
Produção 

(t/ano) 
Código 

LER 
Destino final 

Cinzas, escórias e poeiras de caldeira 15 560 10 01 01 R5 e R10 – Valorização externa 

Areias de leito fluidizado 13 390 10 01 24 R10 e R12 – Valorização externa 

Tal como se verifica na caldeira a biomassa existente, para além da biomassa da fábrica de 
pasta da Caima e do exterior, que se encontra excluída do âmbito de aplicação do regime 
geral de gestão de resíduos, pretende-se valorizar energeticamente na nova caldeira a 
biomassa outros resíduos e bioresíduos não abrangidos pela legislação aplicável à co-
incineração, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 127/2013, cuja lista se apresenta 
no Quadro 21.  

Ruído e Tráfego 

A central a biomassa irá funcionar em regime de laboração contínuo, com paragens 
periódicas para manutenção. 

O projecto da central a biomassa, ao nível da definição do lay-out, das soluções 
construtivas, dos materiais a utilizar e da selecção do equipamento teve em conta a 
minimização da emissão e transmissão do ruído, utilizando-se dispositivos de atenuação 
eficazes para redução da potência sonora emitida. 

As principais fontes de ruído serão as seguintes: 

 Turbina de vapor, a qual será instalada em sala com protecção acústica; 

 Descarga directa de vapor para a atmosfera, cujas condutas possuirão silenciadores, 
embora a sua ocorrência seja muito reduzida; 

 Torre de arrefecimento de água. 
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                              Quadro 21 – Valorização energética de resíduos 

Código LER Descrição 

02 03 01 Lamas de lavagem, limpeza, descasque, centrifugação e separação 

02 03 04 Materiais impróprios para consumo ou processamento (bagaço de azeitona, 
cereais) 

02 07 01 Resíduos da lavagem, limpeza e redução mecânica das matérias-primas 

02 07 02 
Resíduos da destilação de bebidas espirituosas (resíduos da destilação de 
álcool)  

02 07 04 Materiais impróprios para consumo (bagaço de uva) 

03 03 10 

Rejeitados de fibras e lamas de fibras, fillers e revestimentos, provenientes de 
separação mecânica – lamas primárias, nós e incozidos da etapa de cozimento 
e resíduos fibrosos não contaminados com substâncias perigosas (p.e. pasta 
rasgada ou encravada suja com terras/areias, produto não conforme) 

03 03 11 
Lamas do tratamento local de efluentes não abrangidas em 03 03 10 (lamas 
primárias e secundárias – biológicas)  

03 03 99 Outros resíduos da produção de pasta e papel 

15 01 01 
19 12 01 
20 01 01 

Resíduos de papel e cartão não recicláveis* 

15 01 03 

Embalagens de madeira – fragmentos de paletes de madeira no final do seu 
ciclo de vida, isentos de compostos orgânicos halogenados ou metais pesados, 
resultantes de tratamento com conservantes ou revestimentos, e excluindo os 
resíduos de madeira provenientes de obras de construção e demolição 

17 02 01 
19 12 07 
20 01 38 

Madeira 
Madeira não abrangida em 19 12 06 
Madeira não abrangida em 20 01 37 

20 01 08 Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas 

20 02 01 Resíduos biodegradáveis – podas de árvore e relva de jardins 

20 03 02 Resíduos de mercados 

* Se forem isentos de licenciamento 

De salientar que os fornecedores dos equipamentos garantem valores de ruído inferiores a 
80 dB(A). No Desenho n.º 21.21.EST.80.011, incluído nas Peças Desenhadas, estão 
indicadas as fontes de ruído associadas à nova central a biomassa. 

Por sua vez, no Quadro 22 indica-se o volume de tráfego anual por ida, verificado em 2019, 
bem como o tráfego expectável após a implementação do Projecto. 

Quadro 22 – Tráfego anual 

Tráfego 2019 Futuro 

Veículos ligeiros 55 000 55 000 

Veículos pesados 35 400 39 500 

 

Melhores Técnicas Disponíveis 

Apresenta-se no Anexo 1 a verificação do projecto da central a biomassa no que diz respeito 
à implementação das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) aplicáveis a Grandes 
Instalações de Combustão, tal como definidas no respectivo BREF LCP. 
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MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS (MTD) 

1. CONCLUSÕES MTD GERAIS 

Apresenta-se a seguir no Quadro 1 a verificação do projecto da Nova Central a Biomassa da 

Caima Energia, SA, no que diz respeito à implementação das Melhores Técnicas Disponíveis 

(MTD) aplicáveis a Grandes Instalações de Combustão (GIC), tal como consideradas nas 

Conclusões MTD do BREF LCP. 

Quadro 1 – Nova Central a Biomassa em relação às Conclusões MTD Gerais 

Descrição das MTD Situação Nova Central a Biomassa 

MTD 1 – Implementar um sistema de gestão 

ambiental  (SGA, de forma a melhorar o desempenho 

ambiental . 

A implementar 

Após a entrada em funcionamento, a 

central a biomassa vai ser integrada no 

SGA da central de energia existente da 

Caima Energia, certificada conforme com 

a norma ISO 14001 e o Regulamento 

EMAS. 

MTD 2 – Determinar os valores de eficiência eléctrica 

l íquida e o total l íquido de combustível após a entrada 

em funcionamento com um ensaio a plena carga em 

conformidade com as normas EN. 

A implementar 

Serão efectuados os ensaios indicados 

na MTD após a entrada em 

funcionamento da central a biomassa. 

MTD 3 – Monitorizar os principais parâmetros de 

processo relevantes para as emissões gasosas e para a 

água, incluindo: 

Efluentes gasosos: 

- Caudal (periódica ou em contínuo); 

- % O2, temperatura e pressão (periódica ou em 

contínuo); 

- % de vapor de água (periódica ou em contínuo, 

neste último caso não é necessária se a amostra 

for seca antes da análise). 

Emissões para a água do tratamento de gases: 

- Caudal, pH e temperatura (em contínuo)  

Sim 

nos casos aplicáveis  

A monitorização de todos os 

parâmetros indicados será efectuada 

em contínuo nos gases de combustão 

da caldeira a biomassa. 

Não haverá emissões para a água do 

tratamento de gases. 

MTD 4 – Monitorizar as emissões gasosas com a 

frequência indicada a seguir, conforme as normas EN 

ou outras equivalentes  (apenas se incluem os 

parâmetros associados à queima de biomassa):  

- NH3 (em contínuo), no caso de existirem sistemas   

  SCR ou SNCR; 

- NOx (em contínuo); 

- N2O (uma vez por ano); 

- CO (em contínuo); 

- SO2 (em contínuo); 

- HCl (em contínuo); 

- HF (uma vez por ano); 

- Partículas (em contínuo); 

- As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn  (uma 

vez por ano) 

- Hg (uma vez por ano) 

Sim 
Será efectuada a monitorização dos 

poluentes com a frequência indicada. 
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Quadro 1 – Nova Central a Biomassa em relação às Conclusões MTD Gerais (cont.) 

Descrição das MTD Situação Nova Central a Biomassa 

MTD 5 – Monitorizar as emissões para a água do 

sistema de tratamento de gases conforme as normas 

EN ou outras equivalentes. 

Não 

aplicável  

Foi considerado um sistema de tratamento 

de gases por via seca (injecção de ureia e 

de cal hidratada, e fi ltro de mangas). 

MTD 6 – De forma a melhorar o desempenho 

ambiental da instalação e reduzir as emissões de CO 

e de inqueimados para a atmosfera, deve assegurar-

se uma combustão optimizada e uma combinação 

das técnicas indicadas a seguir. 

a.Garantir a mistura adequada das diferentes 

características do mesmo tipo de combustível; 

b. Manutenção do sistema de combustão de acordo 

com as recomendações do fornecedor; 

c.Dispor de sistema de controlo avançado; 

d.Concepção adequada do equipamento de 

combustão;  

e.Seleccionar ou optar por combustíveis com baixos 

teores de enxofre e de mercúrio entre os 

combustíveis disponíveis, incluindo em situações de 

arranque ou de suporte da queima. 

Sim 

a. A queima na caldeira vai util izar a 

tecnologia de leito fluidizado, de forma a 

assegurar uma boa mistura da biomassa ; 

b. Será efectuada a manutenção do sistema 

de combustão de acordo com as  

recomendações do fornecedor; 

c.Foi considerado um sistema de controlo 

avançado (DCS); 

d. A queima na caldeira vai util izar a 

tecnologia de leito fluidizado com a 

instalação de equipamento com concepção 

adequada;  

e.A biomassa tem baixos teores de enxofre e 

de mercúrio, bem como o combustível de 

suporte, que vai ser gás natural; 

MTD 7 – De forma a minimizar as emissões de 

amoníaco para a atmosfera devido à existência de 

sistemas de redução selectiva catalítica ou não 

catalítica do NOx, deve ser optimizada a concepção 

e/ou operação desses sistemas (p.e. consumo do 

reagente em função da carga de NOx, distribuição 

homogénea do reagente e optimização da dimensão 

das gotas do reagente). 

-VEA-MTD da emissão de NH3 < 3 – 10 mg/Nm
3
, a 6% 

de O2 na base de média anual, ou l imite superior de 

15 mg/Nm3 com cargas variáveis. 

Sim 

Foi considerado um sistema moderno de 

redução selectiva não catalítica (SNCR) 

com injecção de solução de ureia na 

fornalha, de forma a garantir uma emissão 

de NH3 inferior a 10 mg/Nm
3
 a 6% de O2. 

MTD 8 – De forma a evitar ou reduzir as emissões 

gasosas para a atmosfera, em condições normais de 

funcionamento, deve assegurar-se que os sistemas 

de tratamento têm concepção, operação e 

manutenção adequadas e são usados na sua máxima 

capacidade e disponibil idade. 

Sim 
Estes aspectos estão considerados na 

instalação. 

MTD 9 – De forma a melhorar o desempenho 

ambiental da instalação e reduzir as emissões gasosas, 

devem ser considerados os seguintes aspectos nos 

programas de controlo de qualidade dos combus tíveis, 

como fazendo parte do sistema de gestão ambiental: 

i . Caracterização inicial do combustível conforme as 

normas EN ou equivalentes (PCI, Humidade, Cinzas, C, 

Cl, F, N, S, K, Na, Metais e Metalóides – As, Cd, Cr, Cu, 

Hg, Pb e Zn); 

i i . Caracterização periódica para comparação com a 

caracterização inicial e com as especificações de 

projecto; 

i i i . Ajuste dos parâmetros de funcionamento, se 

necessário e praticável. 

A implementar 
Serão efectuados os programas indicados 

de caracterização da biomassa. 
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Quadro 1 – Nova Central a Biomassa em relação às Conclusões MTD Gerais (cont.) 

Descrição das MTD Situação Nova Central a Biomassa 

MTD 10 – De forma a reduzir as emissões gasosas para 

a atmosfera e/ou para a água durante situações 

distintas das condições normais de funcionamento 

(OCNF), deve ser definido e implementado um plano 

de gestão, integrado no sistema de gestão ambiental, 

ajustado de acordo com a relevância de descargas 

poluentes potenciais, que inclua: 

-Concepção adequada dos sistemas considerados 

relevantes que dão origem a OCNF com impacte para 

a atmosfera, água ou solo; 

-Definir e implementar um plano específico de 

manutenção preventiva para os sistemas relevantes; 

-Analisar e registar as emissões causadas por OCNF, as 

circunstâncias associadas e, se necessário, 

implementar acções correctivas; 

-Efectuar a avaliação periódica das emissões globais 

durante OCNF (p.e. frequência de ocorrências, 

duração, quantificação/estimativa das emissões) e, se 

necessário, implementar acções correctivas .  

A implementar 
Todos os aspectos indicados serão 

considerados na instalação. 

MTD 11 – Monitorizar de forma adequada as emissões 

para a atmosfera e/ou para a água durante OCNF. 
Sim 

A monitorização em contínuo dos principais 

poluentes irá permitir efectuar a sua 

quantificação durante OCNF, que incluem as 

situações transitórias de paragem e 

arranque. 

MTD 12 – De forma a aumentar a eficiência energética 

da combustão, deve util izar-se uma combinação 

adequada das seguintes técnicas: 

a. Optimização da combustão; 

b.Funcionar nas condições mais elevadas de pressão e 

temperatura de vapor, tendo em conta os 

constrangimentos associados como, por exemplo, o 

controlo das emissões de NOx ou as características da 

energia requerida; 

c.Funcionar com a mínima pressão na exaustão de 

vapor da turbina, com a util ização da temperatura 

mais baixa possível na água de arrefecimento no 

condensador, dentro das condições de projecto; 

d. Minimização do consumo de energia interno (p.e., 

maior eficiência da bomba de água de alimentação; 

e. Pré-aquecimento do ar de combustão; 

f. Pré-aquecimento do combustível; 

g. Sistema de controlo avançado; 

h.Pré-aquecimento da água de alimentação com calor 

recuperado; 

i.Recuperação de calor por cogeração (PCCE); 

j. Disponibil idade de PCCE; 

Sim* 

a.Tecnologia considerada; 

b.Condições a serem util izadas; 

c.Condições a serem util izadas; 

d.Foram considerados variadores de 

frequência nos accionamentos de bombas 

e ventiladores; 

e.Pré-aquecimento do ar de combustão 

com os gases de combustão da caldeira; 

f.Não aplicável em caldeiras de leito 

fluidizado; 

g.Foi considerado sistema DCS; 

h.Pré-aquecimento da água de 

alimentação no economizador da caldeira; 

i.Produção de vapor e energia eléctrica em 

cogeração; 

j.Idem; 

 

* Nos  casos aplicáveis 
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Quadro 1 – Nova Central a Biomassa em relação às Conclusões MTD Gerais (cont.) 

Descrição das MTD Situação Nova Central a Biomassa 

MTD 12 – De forma a aumentar a eficiência energética 

da combustão, deve util izar-se uma combinação 

adequada das seguintes técnicas (cont.): 

k.Instalar condensador para os gases de combustão 

(aplicável em sistemas de cogeração com requisitos de 

calor a baixa temperatura); 

l.Acumulação de calor em sistemas de cogeração; 

m.Chaminé húmida; 

n.Descarga das emissões para a atmosfera através de 

uma torre de arrefecimento e não por uma chaminé 

dedicada; 

o.Pré-secagem do combustível; 

p.Minimizar as perdas de calor (p.e. nas escórias e com 

o isolamento adequado das fontes de radiação); 

q.Utilização de materiais avançados para resistir a 

elevadas pressões e temperaturas e optimizar a 

eficiência da instalação; 

r.Intervenções na turbina para optimizar a sua 

eficiência;  

s.Funcionar em condições supercríticas ou ultra -

supercríticas de vapor (aplicável a novas unidades       

com potência térmica > 600 MWt). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim* 

k.Não aplicável; 

l. Não aplicável; 

m.Não aplicável, já que essa técnica apenas é 

util izada em instalações com dessulfuração 

dos gases de combustão por via húmida; 

n.Não aplicável; 

o.Não se justifica com a util ização de caldeiras 

de leito fluidizado; 

p.Técnica considerada; 

q. Técnica considerada; 

r.Não aplicável, já que será instalada uma 

turbina nova, optimizada para as condições de 

projecto; 

s.Não aplicável (os valores de projecto da 

produção de vapor são de 90 bar (a) e      480 

ºC); 

 

MTD 13 – De forma a reduzir o consumo de água e a 

descarga de águas residuais contaminadas, devem ser 

util izadas uma ou as duas técnicas seguintes: 

a.Reutil ização de águas residuais, incluindo águas 

pluviais; 

b.Utilizar sistemas de manuseamento das cinzas de 

fundo da caldeira por via seca. 

Sim* 

a.Não aplicável, já que as  águas residuais serão 

constituídas essencialmente pelas purgas da 

caldeira e da torre de arrefecimento, com 

elevada concentração de sólidos dissolvidos ; 

b.Arrefecimento indirecto com água. 

MTD 14 – De forma a evitar a contaminação de águas 

residuais não contaminadas, devem ser segregadas as 

águas contaminadas e tratadas separadamente, 

dependendo das concentrações de poluentes. 

Sim 

As águas residuais e pluviais serão recolhidas 

em redes separativas da fábrica de pasta da 

Caima. 

MTD 15 – De forma a reduzir as emissões para a água 

dos sistemas de tratamento dos gases de combustão, 

deve ser util izada uma adequada combinação de 

técnicas (não são indicadas, pois os sistemas de 

tratamento considerados são de via seca).  

Não 

aplicável  

Não serão util izados sistemas de tratamento 

por via húmida. 

* Nos  casos aplicáveis;  
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Quadro 1 – Central a Biomassa em relação às MTD Gerais (cont.) 

Descrição das MTD Situação Central a Biomassa 

MTD 16 – De forma a reduzir a quantidade de resíduos 

a enviar para eliminação dos processos de combustão 

e/ou gasificação e nas técnicas de redução, a MTD 

consiste em organizar as operações para as maximizar 

por ordem de prioridade e tendo em conta o conceito 

de ciclo de vida: 

a. Prevenção de resíduos  (produção de gesso como 

subproduto (aplicável a sistemas de dessulfuração dos 

gases de combustão); 

b.Reciclagem ou recuperação de resíduos como 

materiais de construção, designadamente escórias e 

cinzas (construção de estradas, produção de betão, ou 

incorporação nas fábricas de cimento); 

c.Recuperação de energia com a mistura das cinzas 

(com algum potencial energético devido ao teor em 

carbono) com a biomassa para combustão na caldeira; 

d.Preparação do catalisador usado para reutil ização; 

Sim* 

a.Não aplicável; 

b.Prevê-se a valorização das cinzas e das areias 

de leito fluidizado no exterior. 

c.Não aplicável, pois as cinzas da caldeira terão 

um teor muito reduzido de carbono, não se 

justificando a sua valorização energética; 

d.Não aplicável, pois será usado um sistema 

SNCR de redução das emissões de NOx. 

MTD 17 – De forma a reduzir as emissões de ruído, 

devem ser usadas uma ou a combinação das seguintes 

técnicas: 

b.Existência de medidas operacionais (adequada 

inspecção e manutenção dos equipamentos, fecho de 

portas e janelas, se possível, equipamentos operados 

por colaboradores com experiência, evitar actividades 

ruidosas no período nocturno, considerar medidas de 

controlo de ruído nas actividades de manutenção); 

b.Equipamentos com baixos níveis de ruído (medidas 

de atenuação a considerar nos compressores, bombas, 

etc.); 

c.Atenuação do ruído com a existência de obstáculos 

entre as fontes emissoras e receptoras (paredes de 

protecção, aterros e edifícios); 

d.Existência de equipamento de controlo do ruído 

(silenciadores, isolamentos acústicos ou de vibrações, 

encapsulamento de equipamento ruidoso, protecção 

acústica nos edifícios). 

e.Localização adequada de equipamentos e edifícios 

(redução dos níveis de ruído pelo aumento da distância 

entre as fontes emissoras e as receptoras e util ização 

de edifícios como barreiras acústicas; 

Sim As medidas descritas estão consideradas. 

* Nos  casos aplicáveis 
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2. CONCLUSÕES MTD APLICÁVEIS À COMBUSTÃO DE BIOMASSA  

Apresenta-se a seguir a verificação da situação da Nova Central a Biomassa no que diz respeito 

à implementação das MTD aplicáveis à combustão de biomassa, com base nas Conclusões MTD 

do BREF LCP. 

No Quadro 2 indicam-se os valores associados (VA-MTD) à eficiência eléctrica líquida na combustão 

de biomassa em instalações novas (BAT-AEEL´s), bem como o valor expectável na central a 

biomassa. Não se aplica à instalação a eficiência total (energia eléctrica + energia térmica), já que o 

excesso de vapor, que não é consumido nos auxiliares da central, é condensado. 

Quadro 2 – Situação da Nova Central a Biomassa em relação à eficiência energética 

Eficiência  

energética 

Valor expectável 

(%) 

VEEA-MTD 

(%) 

Total l íquido de combustível 

util izado (eficiência térmica)  
87,7 73 -99 

 

Por sua vez, no Quadro 3 apresenta-se a verificação do projecto da Nova Central a Biomassa 

face à MTD aplicável à redução de NOx.  

Quadro 3 – Situação da Nova Central a Biomassa em relação à MTD aplicável à redução de NOx 

Descrição da MTD Situação Central a Biomassa 

MTD 24 – De forma a evitar ou reduzir as emissões de 

NOx para a atmosfera, l imitando-se também as 

emissões de CO e de N2O, deve ser util izada uma ou a 

combinação das seguintes técnicas: 

a.Optimização da combustão; 

b.Utilização de queimadores de baixa emissão de NOx; 

c.Vários níveis de admissão de ar de combustão (air 

staging); 

d.Vários níveis de admissão de combustível (fuel 

staging); 

e. Recirculação dos gases de combustão; 

f. Redução não catalítica selectiva (RNCS); 

g. Redução catalítica selectiva (RCS). 

Sim* 

a., c., e d.Foi considerado um sistema 

computorizado para controlo dos principais 

parâmetros da combustão. O próprio sistema 

de leito fluidizado minimiza a emissão de 

NO2, devido à temperatura relativamente 

baixa do leito, à util ização de condições 

redutoras na parte inferior do leito e à 

injecção de ar secundário para completar a 

combustão na parte superior; 

b.Os queimadores auxil iares de gás natural 

serão de baixa emissão de NOx; 

e.Não aplicável na instalação, pois é util izada 

a tecnologia de leito fluidizado; 

f. e g.Foi considerada a instalação de um 

sistema RNCS. 

*
 Nos casos aplicáveis  

 

No Quadro 4 estão indicados os VEA-MTD aplicáveis às emissões de NOx em instalações novas, 

bem como os valores máximos expectáveis na Nova Central a Biomassa. 

Quadro 4 – Situação da Nova Central a Biomassa em relação às emissões de NOx (mg/Nm
3
 a 6% O2) 

Potência térmica 
da caldeira (MWt) 

Valor  
máximo 

(média anual) 

Valor  
máximo 

(média diária) 

VEA-MTD 
(média anual) 

VEA-MTD 
(média diária) 

76 < 140 < 140 70 - 150 120 - 200 

 

Assim, serão cumpridos os VEA-MTD aplicáveis à emissão de NOx. 
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No caso das emissões de CO, são apresentados no BREF valores meramente indicativos, que, no 

caso de uma instalação nova, são os seguintes: 

 Potência térmica entre 50 - 100 MWt: ............. 30 - 250 mg/Nm3. 

O valor máximo expectável na central a biomassa é inferior a 150 mg/Nm3. 

No Quadro 5 apresenta-se a verificação da situação da Nova Central a Biomassa face à MTD 

aplicável à redução de SOx, HCl e HF. 

Quadro 5 – Situação da Nova Central a Biomassa em relação à MTD aplicável à redução de SOx, HCl e HF 

Descrição da MTD Situação Nova Central a Biomassa 

MTD 25 – De forma a evitar ou reduzir as emissões de 

SOx, HCl e HF para a atmosfera, deve ser util izada uma 

ou a combinação das seguintes técnicas : 

a.Injecção de adsorventes na caldeira; 

b. Injecção de adsorventes na conduta dos gases de 

combustão; 

c. Pulverização de adsorventes (via seca); 

d. Depurador de gases a seco de leito fluidizado de 

circulação. 

e.Depuração dos gases de combustão por via húmida; 

f.Utilização de condensador para os gases de combustão; 

g. Dessulfurização de gases de combustão por via húmida 

(DGC por via húmida);; 

h .Escolha do combustível; 

Sim* 

a.Não aplicável (será injectada cal hidratada 

na conduta de gases); 

b. e c. Sim; será injectada cal hidratada na 

conduta de gases;  

d.Não; será injectada cal hidratada na 

conduta de gases; 

e., f. e g. Idem; 

h.Será util izada biomassa como combustível 

que tem geralmente teores relativamente 

baixos de cloretos e fluoretos; 

*
 Nos casos aplicáveis . 

 

Nos Quadros 6 a 8 estão indicados os VEA-MTD, respectivamente aplicáveis às emissões de SO2, HCl 

e HF em instalações novas, bem como os valores máximos expectáveis na Nova Central a Biomassa. 

Quadro 6 – Situação da Nova Central a Biomassa em relação às emissões de SO2 (mg/Nm
3
 a 6% O2) 

Potência térmica 

da caldeira (MWt) 

Valor  
máximo 

(média anual) 

Valor  
máximo 

(média diária) 

VEA-MTD 

(média anual) 

VEA-MTD 

(média diária) 

76 < 50 < 50 15 - 70 30 - 175 

 

Quadro 7 – Situação da Nova Central a Biomassa em relação às emissões de HCl (mg/Nm
3
 a 6% O2) 

Potência térmica 
da caldeira (MWt) 

Valor  
máximo 

(média anual) 

Valor  
máximo 

(média diária) 

VEA-MTD 
(média anual) 

VEA-MTD 
(média diária) 

76 < 7 < 12 1 - 7 1 - 12 

 
Quadro 8 – Situação da Nova Central a Biomassa em relação às emissões 

de HF (mg/Nm
3
 a 6% O2) 

Potência térmica 
da caldeira (MWt) 

Valor  
máximo* 

VEA-MTD* 

76 < 1 < 1 

* - Média  no período de amostragem 
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Assim, serão cumpridos os VEA-MTD aplicáveis às emissões de SO2, HCl e HF. 

No Quadro 9 apresenta-se a verificação da situação da Nova Central a Biomassa face à MTD 

aplicável à redução de Partículas. 

Quadro 9 – Situação da Central a Biomassa em relação à MTD aplicável à redução de Partículas 

Descrição da MTD Situação Central a Biomassa 

MTD 26 – De forma a evitar ou reduzir as emissões de 

Mercúrio para a atmosfera, deve ser util izada uma ou a 

combinação das seguintes técnicas: 

a.Precipitador electriostático; 

b.Filtro de mangas; 

c.Sistema seco ou semi-seco; 

d.Dessulfuração dos gases de combustão por via 

húmida; 

e.Escolha do combustível . 

Sim* 

a. e c.Não aplicável (a opção foi a de instalar 

um fi ltro de mangas); 

b.Será instalado um fi ltro de mangas; 

c.Não aplicável, pois os teores de enxofre,  

são relativamente baixos na biomassa 

florestal residual ; 

a.Será util izada biomassa como combustível . 

*
 Nos casos aplicáveis  

 

No Quadro 10 estão indicados os VEA-MTD aplicáveis às emissões de Partículas em instalações 

novas, bem como os valores máximos expectáveis na Nova Central a Biomassa. 

Quadro 10 – Situação da Central a Biomassa em relação às emissões de Partículas (mg/Nm
3
 a 6% O2) 

Potência térmica 

da caldeira (MWt) 

Valor  
expectável 

(média anual) 

Valor  
expectável 

(média diária) 

VEA-MTD 

(média anual) 

VEA-MTD 

(média diária) 

76 < 5 < 5 2 - 5 2 - 12 

 

Por sua vez, no Quadro 11 apresenta-se a verificação da situação da Nova Central a Biomassa 

face à MTD aplicável à redução de Mercúrio. 
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Quadro 11 – Situação da Nova Central a Biomassa em relação à MTD aplicável à redução de Mercúrio 

Descrição da MTD Situação Central a Biomassa 

MTD 27 – De forma a evitar ou reduzir as emissões de 

Mercúrio para a atmosfera, deve ser util izada uma ou a 

combinação das seguintes técnicas: 

a.Injecção de carvão activado nos gases de combustão; 

b.Utilização de aditivos halogenados no combustível ou 

injecção na fornalha; 

c.Escolha do combustível; 

d. EPrecipitadoe electrostático; 

e.Filtro de mangas; 

f.Sistema seco ou semi-seco; 

g.Dessulfuração dos gases de combustão por via 

húmida. 

Sim* 

a. e b.Não aplicável, já que a biomassa tem 

um teor muito baixo de Hg; 

c.Será util izada biomassa como combustível, 

que tem um teor muito baixo de Hg; 

d.Não aplicável (opção por fi ltro de mangas); 

e.Instalação de fi ltro de mangas; 

f. e g.Foi considerado um sistema de injecção 

de cal hidratada. 

*
 Nos casos aplicáveis  

 

No Quadro 12 estão indicados os VEA-MTD aplicáveis às emissões de Mercúrio em instalações 

novas, bem como o valor máximo expectável na Nova Central a Biomassa. 

Quadro 12 – Situação da Nova Central a Biomassa em Relação às 

Emissões de Mercúrio (µg/Nm
3
 a 6% O2) 

Valor  
Expectável* 

VEA-MTD* 

< 5 1 - 5  

* - Média  no período de amostragem 
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2. Introdução  

Do ponto de vista físico, pode definir-se o ruído como toda a vibração mecânica 

estatisticamente aleatória de um meio elástico. Do ponto de vista fisiológico, será todo o 

fenómeno acústico que produz uma sensação auditiva desagradável ou incomodativa. 

A incomodidade sonora decorre do facto de uma fonte de ruído causar impacte sonoro 

negativo para a zona envolvente e, aí existirem locais de receção sensíveis, como seja o caso 

de habitações, escolas ou outros. 

As medições realizaram-se na envolvente da empresa Caima – Indústria de Celulose, SA, sita 

em Constância, para os períodos diurno, entardecer e noturno com a empresa em laboração e 

parada (com algumas condicionantes), de forma a efetuar uma análise ao ruído para 

verificação do cumprimento do Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 

 

3. Definições  

Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden): indicador de ruído, expresso em 

dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão: 

 

 

 

Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday): nível sonoro médio de longa duração, determinado 

durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano; 

 

Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening): nível sonoro médio de longa duração, 

determinado durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano; 

 

Indicador de ruído noturno (Ln) ou (Lnight): nível sonoro médio de longa duração, 

determinado durante uma série de períodos noturnos representativos de um ano; 

 

Nível de avaliação (LAr ou LReq,T): nível sonoro contínuo equivalente para determinado 

intervalo de tempo de referência, ponderado em A, acrescido da correção tonal (K1) (se 

aplicável) e da correção impulsiva (K2) (se aplicável), para o mesmo tempo de referência; 
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Nível sonoro contínuo equivalente diário (LAeq,T (diário)): Nível sonoro contínuo 

equivalente, ponderado em A, determinado durante um período diurno, entardecer ou noturno; 

 

Nível sonoro contínuo equivalente mensal (LAeq,T (mensal)): Nível sonoro contínuo 

equivalente, ponderado em A, determinado durante uma série de períodos diurnos ou 

entardecer ou noturnos, representativos de um mês; no caso de a(s) fonte(s) de ruído em 

avaliação apresentar marcada sazonalidade em termos de emissão sonora, o mês deve 

corresponder ao mês mais critico do ano em termos de emissão sonora; 

 

Ruído ambiente ou Som total (LAeq, T): ruído global observado numa dada circunstância 

num determinado instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da 

vizinhança próxima ou longínqua do local considerado;  

 

Ruído residual ou Som residual (LAeq, R): ruído ambiente a que se suprimem um ou mais 

ruídos particulares para uma situação determinada; 

 

Ruído Particular (Som específico): componente do ruído ambiente que pode ser 

especificamente identificado por meios acústicos e atribuído a uma determinada fonte sonora.  

 

 

4. Equipamentos Utilizados 

Para a recolha dos dados acústicos, foram utilizados equipamentos devidamente calibrados, 

de acordo com o exigido pela legislação portuguesa e pelo IPAC – Instituto Português de 

Acreditação, os quais se encontram discriminados na tabela 1. 

 
Tabela 1 – Equipamentos utilizados  

Equipamento Marca Modelo N.º Série 

Sonómetro 

01dB – Solo 

(Classe 1) 

 

Sonómetro 01 dB Solo Premium 60995 

Microfone 01 dB MCE-212 91281 

Pré-Amplificador 01 dB PRE-21S 14045 

Calibrador Rion NC-74 34283639 
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Tabela 1 – Equipamentos utilizados (continuação) 

Equipamento Marca Modelo N.º Série 

Sonómetro 

01dB – Solo 

(Classe 1) 

 

Sonómetro 01 dB Solo Master 65352 

Microfone 01 dB MCE-212 75348 

Pré-Amplificador 01 dB PRE-21S 15903 

Calibrador Rion NC-74 34472840 

Termo-Higro-Anemómetro Kestrel 4500 604819 

Os certificados de calibração dos equipamentos encontram-se disponíveis em 

www.neoamb.com, no separador “certificados” – “certificados de equipamentos”. 

 

5. Caracterização do Ruído 

5.1 Metodologia 

A avaliação efetuada correspondeu à análise do ruído ambiente proveniente da Caima – 

Indústria de Celulose, S.A., para o período diurno, entardecer e noturno. A empresa labora em 

contínuo. As medições foram efetuadas nos dias e locais acordados com o cliente, 

considerando as condições normais de funcionamento. O ponto 1 localiza-se na rua 1º de 

maio, o ponto 2 na praça Alexandre Herculano e o ponto 3 na ladeira da Arrochela. 

Relativamente às medições de ruído residual, estas foram efetuadas durante uma paragem 

programada para manutenção nos dias indicados pelo cliente, que de acordo com a 

informação fornecida não iriam ocorrer ruídos do funcionamento da empresa nem atividades 

de manutenção ruidosas, para os três períodos de referência. Neste sentido e, atendendo que 

não existem condições para efetuar medições com recurso a deslocação do ponto, teve-se 

que efetuar as medições em dois dias consecutivos. Desta forma, todos os equipamentos e 

atividades suscetíveis de emitirem ruído num dia normal de funcionamento encontravam-se 

parados, a exceção da Bioelétrica, pelo que os valores acústicos determinados durante a 

paragem podem-se considerar representativos do ruído predominante na zona de implantação 

da Caima – Indústria de Celulose, S.A. 

Dada a natureza do ruído, irregular, mas sem grandes variações de nível de pressão sonora, 

consideraram-se adequados os períodos de integração para medição de um valor estável no 

mínimo de 15 minutos, para um mínimo acumulado de 45 minutos. As medições foram 

http://www.neoamb.com/
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efetuadas de acordo com o “Guia prático para medições de ruído ambiente” da APA – Agência 

Portuguesa do Ambiente e a NP ISO 1996-2:2011. 

Para a medição do nível sonoro contínuo equivalente do ruído ambiente (LAeq) e do ruído 

residual (LAeqR), o sonómetro foi regulado para a resposta “Fast” e com filtro de ponderação 

“A”. 

As medições foram efetuadas a uma distância superior a 3,5 m de qualquer estrutura refletora, 

à exceção do solo e a 4,0 m acima do solo.  

Para a obtenção do nível sonoro médio de longa duração, sempre que aplicável, aos valores 

obtidos em condições de propagação favorável é subtraída a correção meteorológica aplicável 

de acordo com a seguinte expressão: 

 

 

Em que, 

LAeq,LT é o nível sonoro médio de longa duração; 

LAeq, (DW) é o nível sonoro obtido em condições de propagação favorável (DW); 

Cmet é a correção meteorológica aplicável. 

Foi efetuada uma verificação do equipamento sonoro, no campo, antes e depois de cada série 

de medições, incluindo uma verificação acústica do microfone utilizando o módulo calibrador, 

não tendo apresentado desvios superiores ao critério de aceitação. 

Ao longo do ensaio, foram registadas as condições meteorológicas, a uma altura de 3 m, junto 

aos pontos avaliados e/ou em ponto representativo do livre trajeto entre a fonte e o recetor. 

5.2 Resultados 

No anexo II encontra-se uma tabela com os valores das condições meteorológicas registadas 

ao longo das medições e, no anexo III, os locais de medição (fotos e esquema com a 

localização dos pontos avaliados). 

Nas tabelas de 2 a 4 são apresentados os resultados das medições. A data e hora indicada na 

tabela seguinte refere-se ao início do ensaio / medição e estão colocadas sequencialmente. 

 

metAeqLTAeq CDWLL −= )(,
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Tabela 2 - Resultados obtidos para o ponto 1 (Rua 1.º de Maio) 

Período Data Hora Duração 
(H:m:s) 

Medição 
dB(A) 

LAeq 

dB(A) 
Médio 

K1 K2 
LAr  

dB(A) 
LAeqLT  
dB(A) 

LAeqR  
dB(A) 

D
iu

rn
o 

La
bo

ra
r 

19/12/19 

13:28 0:15:03 58,9 

58,4 0 0 

58,6 58,0 -- 

13:43 0:15:17 59,1 
14:00 0:15:01 57,8 
14:15 0:15:05 57,8 

04/02/20 

16:45 0:15:21 58,8 

58,8 0 0 
17:01 0:16:00 57,8 
17:17 0:15:14 59,4 
17:33 0:15:01 59,2 

P
ar

ad
o 16/10/19 

17:04 0:17:00 55,2 
56,1 -- -- 

-- -- 56,6 

17:22 0:15:01 57,0 
17:52 0:15:01 55,8 

17/10/19 
18:12 0:15:09 55,5 

57,1 -- -- 18:27 0:15:02 57,1 
18:42 0:15:08 58,2 

E
nt

ar
de

ce
r La

bo
ra

r 

19/12/19 

20:00 0:15:07 57,1 

56,8 0 0 

57,9 56,3 -- 

20:16 0:15:07 56,4 
20:31 0:15:10 56,4 
20:47 0:15:15 57,1 

04/02/20 
21:29 0:15:02 56,8 

56,8 3 0 21:44 0:15:00 57,2 
22:00 0:15:02 56,4 

12/02/20 

21:14 0:15:11 57,0 

56.3 

0 

0 
21:37 0:15:00 56,4 0 
21:54 0:15:01 55,7 3 
22:13 0:15:04 56,2 0 
22:29 0:15:18 55,9 0 

P
ar

ad
o 16/10/19 

21:54 0:16:10 52,0 
51,8 -- -- 

-- -- 53,6 

22:11 0:16:08 52,0 
22:27 0:15:05 51,4 

17/10/19 
20:00 0:15:04 54,2 

54,9 -- -- 20:15 0:16:08 56,2 
20:31 0:15:02 53,9 

N
ot

ur
no

 La
bo

ra
r 

20/12/19 
0:04 0:15:01 53,5 

53,8 0 0 

55,4 55,0 -- 

0:20 0:15:02 54,3 
0:35 0:15:01 53,7 

12/02/20 

23:09 0:15:06 56,2 

55,9 0 0 
23:27 0:17:02 56,4 
23:46 0:16:25 55,1 
0:07 0:15:03 55,9 
0:23 0:15:16 55,7 

P
ar

ad
o 16/10/19 

23:03 0:15:04 50,8 
51,3 -- -- 

-- -- 52,0 

23:19 0:15:16 51,6 
23:34 0:15:06 51,6 

18/10/19 
0:52 0:15:03 52,6 

52,6 -- -- 1:07 0:16:02 52,6 
1:24 0:15:03 52,6 
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Tabela 3 – Resultados obtidos para o ponto 2 (Praça Alexandre Herculano) 

 

Período Data Hora Duração 
(H:m:s) 

Medição 
dB(A) 

LAeq 

dB(A) 
Médio 

K1 K2 
LAr  

dB(A) 
LAeqLT  
dB(A) 

LAeqR  
dB(A) 

D
iu

rn
o 

La
bo

ra
r 

17/12/19 

15:08 0:15:01 55,4 

54,6 0 0 

57,6 55,5 -- 

15:23 0:15:52 54,9 
15:39 0:15:00 54,0 
15:57 0:15:01 54,0 

05/02/20 

15:43 0:17:14 58,2 

58,0 0 

0 
16:06 0:16:08 57,0 0 
16:23 0:15:32 59,5 0 
16:39 0:15:00 57,3 3 
17:01 0:15:07 57,7 3 

P
ar

ad
o 

16/10/19 
18:38 0:15:01 52,1 

51,4 -- -- 

-- -- 53,3 

18:53 0:15:01 49,4 
19:09 0:15:02 52,1 

17/10/19 

15:55 0:15:00 55,9 

54,6 -- -- 
16:36 0:15:01 54,2 
16:51 0:15:00 54,1 
17:28 0:15:01 53,8 

E
nt

ar
de

ce
r La

bo
ra

r 

17/12/19 

21:59 0:15:01 54,6 

53,8 0 0 

53,4 52,9 -- 

22:14 0:15:01 52,1 
22:29 0:15:01 54,5 
22:45 0:15:00 53,4 

21/01/20 

21:11 0:15:10 52,0 

53,1 0 0 
21:31 0:15:00 54,5 
21:48 0:15:12 53,5 
22:04 0:15:31 51,7 

P
ar

ad
o 16/10/19 

20:24 0:15:02 54,4 
54,0 -- -- 

-- -- 53,8 

20:39 0:15:01 54,2 
20:55 0:15:08 53,2 

17/10/19 
21:54 0:15:01 54,2 

53,7 -- -- 22:09 0:15:00 54,6 
22:25 0:15:12 51,8 

N
ot

ur
no

 

La
bo

ra
r 17/12/19 

23:01 0:15:01 50,0 
50,8 0 0 

51,1 51,1 -- 

23:16 0:15:01 51,7 
23:31 0:15:01 50,6 

21/01/20 
23:06 0:16:13 51,1 

51,1 0 0 23:30 0:16:01 51,1 
23:53 0:16:12 51,1 

P
ar

ad
o 17/10/19 

0:14 0:15:01 50,5 

50,5 -- -- 

-- -- 50,8 

0:29 0:15:01 52,8 
0:45 0:15:02 48,8 
1:00 0:15:04 48,5 

17/10/19 
e 

18/10/19 

23:46 0:15:01 51,6 
51,1 -- -- 0:01 0:15:02 51,4 

0:16 0:15:08 50,2 
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Tabela 4 – Resultados obtidos para o ponto 3 (Ladeira da Arrochela) 

 

 

Na tabela 5, são apresentadas as descrições qualitativas do ruído verificadas durante as 

medições. 

Período Data Hora Duração 
(H:m:s) 

Medição 
dB(A) 

LAeq 

dB(A) 
Médio 

K1 K2 
LAr  

dB(A) 
LAeqLT  
dB(A) 

LAeqR  
dB(A) 

D
iu

rn
o 

La
bo

ra
r 

17/12/19 
15:20 0:15:36 51,0 

51,4 0 0 

51,7 50,3 -- 

15:36 0:15:00 51,8 
15:52 0:15:03 51,3 

05/02/20 

17:25 0:18:01 49,0 

51,9 0 0 
17:43 0:18:30 55,5 
18:02 0:15:15 49,6 
18:19 0:18:00 49,9 

P
ar

ad
o 

16/10/19 
18:47 0:15:19 48,3 

48,7 -- -- 

-- -- 50,4 

19:03 0:15:03 49,9 
19:18 0:15:00 47,4 

17/10/19 

15:56 0:15:09 47,1 

51,7 -- -- 
16:17 0:15:02 55,2 
16:37 0:15:18 49,0 
16:53 0:15:00 51,3 
17:28 0:15:07 51,6 

E
nt

ar
de

ce
r La

bo
ra

r 

17/12/19 
21:37 0:15:33 49,9 

49,4 0 0 

50,4 49,0 -- 

21:53 0:15:05 49,0 
22:08 0:15:05 49,4 

05/02/20 

20:00 0:15:31 51,1 

49,9 

3 

0 
20:16 0:15:08 51,1 0 
20:32 0:15:02 48,7 0 
20:47 0:15:00 47,4 0 

P
ar

ad
o 16/10/19 

20:04 0:17:00 50,9 
49,3 -- -- 

-- -- 48,3 

20:21 0:15:00 47,9 
20:37 0:15:01 48,6 

17/10/19 
21:40 0:16:01 45,7 

46,9 -- -- 21:56 0:15:13 47,1 
22:12 0:15:00 47,7 

N
ot

ur
no

 

La
bo

ra
r 

17/12/19 
23:09 0:15:29 49,8 

50,4 0 0 

49,6 49,6 -- 

23:25 0:15:00 51,2 
23:40 0:15:01 50,0 

06/02/20 

0:34 0:15:05 47,3 

48,5 0 0 
0:50 0:15:20 50,8 
1:05 0:15:22 48,2 
1:21 0:15:25 46,6 

P
ar

ad
o 

17/10/19 
0:28 0:15:27 45,7 

45,6 -- -- 

-- -- 47,5 

0:44 0:15:01 46,7 
0:59 0:15:00 43,8 

17/10/19 
e 

18/10/19 

23:01 0:15:18 49,7 

48,8 -- -- 
23:16 0:24:05 48,4 
23:41 0:19:53 46,6 
0:01 0:20:34 49,8 
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Tabela 5 – Descrição qualitativa do ruído 

Ponto Período Descrição 

1 

Diurno 

Entardecer 

Noturno 

Durante os ensaios foram audíveis ruídos provenientes da Caima, 
nomeadamente, caldeiras, torres de refrigeração, preparação de ácido, 
parque de madeiras, etc. 
Em todos os ensaios, com a Caima em laboração e parada, as principais 
fontes de ruído devem-se a circulação rodoviária nas estradas N118 e N3-
9, bem como o ruído da bioelétrica de forma regular. Cães a ladrar, 
ocasionalmente e afastados do local, ruídos de pássaros e outros animais 
de forma esporádica na envolvente. Muito ocasionalmente foram audíveis 
ruídos de tráfego ferroviário durante todos os períodos e aéreo no período 
diurno e entardecer. 
Ruídos de atividades humanas na envolvente, pouco expressivas durante o 
período diurno. 

2 

Diurno 

Entardecer 

Noturno 

Durante os ensaios foram audíveis ruídos provenientes da Caima, 
nomeadamente das torres de arrefecimento, formação da folha, ETAR, 
parque de madeiras, etc. 
Em todos os ensaios, com a Caima em laboração e parada, as principais 
fontes de ruído devem-se a circulação rodoviária e as descargas de 
produtos nos espaços comerciais junto à Praça Alexandre Herculano / zona 
do Pelourinho. O ruido de tráfego é essencialmente devido ao piso em 
calçada Portuguesa e a existência de um pelourinho que serve de rotunda. 
Ruído proveniente da bioelétrica de forma regular. Ruídos de pássaros e 
outros animais de forma esporádica na envolvente. Muito ocasionalmente 
foram audíveis ruídos de tráfego ferroviário durante todos os períodos e 
aéreo no período diurno. 
Ruídos de atividades humanas na envolvente, pouco expressivas em todos 
os períodos. 

3 

Diurno 

Entardecer 

Noturno 

Durante os ensaios foram audíveis ruídos provenientes da Caima, 
nomeadamente, dos vários equipamentos do parque de madeiras (Fuji 
King, destroçador e lascadeira), equipamentos de processo, etc. 
Em todos os ensaios, com a Caima em laboração e parada, as principais 
fontes de ruído devem-se a circulação rodoviária na estrada N3 e vias 
adjacentes. Ruído proveniente da Bioelétrica de forma regular. Cães a 
ladrar, ocasionalmente e afastados do local, ruídos de pássaros e outros 
animais (ovelhas, patos, galinhas, etc.) de forma esporádica. Ruídos de 
insetos, ocasionalmente. 
Muito ocasionalmente foram audíveis ruídos de tráfego ferroviário durante 
todos os períodos e aéreo no período diurno e entardecer. 
Ruídos pouco significativos da extração de inertes no rio Tejo, apenas em 
parte do período diurno. 

 

 
 

Não foram realizados registos de tráfego rodoviário e ferroviário no ponto 1, devido a 

complexidade de quantificação dos mesmos. 
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Tabela 6 – Tráfego registado no ponto 2, por períodos de 15 minutos  

Data Classe D E N 

16/10/2019 
(Parado) 

Ligeiros 

4/3/5 7/4/5 0/4/0/1 

17/10/2019 
(Parado) 

10/12/10/8 2/1/2 2/2/0 

17/12/2019 
(Trabalhar) 

Ligeiros 

10/15/9/10 3/3/4/3 0/2/2 

21/01/2020 
(Trabalhar) 

-- 3/5/1/1 2/1/2 

05/02/2020 
(Trabalhar) 

13/8/9/5/5 -- -- 

D – diurno, E – entardecer, N – nocturno. 
 

 

Tabela 7 – Tráfego registado no ponto 3, por períodos de 15 minutos  

Data Classe D E N 

16/10/2019 
(Parado) 

Ligeiros 

24/28/18 9/6/10 4/14/4 

17/10/2019 
(Parado) 

30/29/32/26/32 6/7/8 6/8/3/7 

17/12/2019 
(Trabalhar) 

Ligeiros 

40/46/37 7/5/9 3/7/15 

06/02/2020 
(Trabalhar) 

28/32/21/41 28/20/17/18 5/7/3/6 

D – diurno, E – entardecer, N – nocturno. 
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Na tabela 8, são apresentados os valores obtidos, em cada um dos pontos avaliados. 

 

Tabela 8 – Valores obtidos 

Local Parâmetro Resultados 

Ponto 1 

Lden (dB(A)) 61,9* 

Ln (dB(A)) 55,0 

Incomodidade (dB(A)) 

Diurno 2,0 

Entardecer 4,3** 

Noturno 3,4** 

Ponto 2 

Lden (dB(A)) 58,4* 

Ln (dB(A)) 51,0 

Incomodidade (dB(A)) 

Diurno 4,3** 

Entardecer -0,4 

Noturno 0,2 

Ponto 3 

Lden (dB(A)) 55,9* 

Ln (dB(A)) 49,6 

Incomodidade (dB(A)) 

Diurno 1,3 

Entardecer 2,1** 

Noturno 2,1 

* Os resultados, quando aplicável, estão corrigidos devido às condições meteorológicas de acordo com 
o Anexo I. 

** Os Resultados, quando aplicável, estão corrigidos devido às características tonais e/ou impulsivas. 
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6. Conclusões  

Nas tabelas 9 e 10, verifica-se o cumprimento do valor legal de Lden e Ln, respetivamente, 

comparando-se os valores obtidos com o artigo 11º do Decreto-Lei 9/2007, de 17 de janeiro. 

 

 
Tabela 9 – Cumprimento do valor legal do parâmetro Lden em função do tipo de zona 

Local Resultado Limite Legal 1 

(DL 9/2007) Avaliação do cumprimento 

Zona mista 

Ponto 1 62 

 65 

Cumpre  

Ponto 2 58 Cumpre  

Ponto 3 56 Cumpre  
1 PDM Constância - Planta de Ordenamento – Zonamento Acústico (desenho 1.4.1 – Maio 2015) 
 

 

Tabela 10 – Cumprimento do valor legal do parâmetro Ln em função do tipo de zona 

Local Resultado Limite Legal 1 

(DL 9/2007) Avaliação do cumprimento 

Zona mista 

Ponto 1 55 

 55 

Cumpre 

Ponto 2 51 Cumpre 

Ponto 3 50 Cumpre 
1 PDM Constância - Planta de Ordenamento – Zonamento Acústico (desenho 1.4.1 – Maio 2015) 
 
 
 

Na tabela 11, verifica-se o cumprimento do critério de incomodidade, comparando-se os 

valores obtidos com o descrito no art.º 13 do Decreto-Lei 9/2007, de 17 de janeiro. 
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Tabela 11 – Cumprimento do valor legal para o critério de incomodidade 

Local Período Incomodidade Limite Legal (DL 9/2007)  

Ponto 1 

Diurno 2 5 Cumpre 

Entardecer 4 4 Cumpre 

Noturno 3 3 Cumpre 

Ponto 2 

Diurno 4 5 Cumpre  

Entardecer 0 4 Cumpre 

Noturno 0 3 Cumpre 

Ponto 3 

Diurno 1 5 Cumpre  

Entardecer 2 4 Cumpre 

Noturno 2 3 Cumpre 
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ANEXO I – TABELAS DE TONALIDADE / IMPULSIVIDADE 
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Tabela IA – Dados das medições obtidos com a atividade em laboração – Ponto 1 - Entardecer 

Data 19-12-2019 04-02-2020 

Hora 20:00:39 20:16:18 20:31:50 20:47:23 21:29:20 21:44:42 22:00:00 
Tempo 0:15:07 0:15:07 0:15:10 0:15:15 0:15:02 0:15:00 0:15:02 

Fast 57,1 56,4 56,4 57,1 56,8 57,2 56,4 

40 21,3 21,8 21,3 21,2 21,0 21,5 21,3 

50 30,1 30,1 29,2 29,4 30,0 29,7 30,5 

63 27,6 27,7 29,0 27,3 27,7 27,5 28,2 

80 36,7 36,1 36,1 36,2 39,0 38,8 39,4 

100 33,3 33,3 33,2 35,9 33,3 33,4 32,9 

125 34,7 34,5 34,9 34,9 36,0 36,3 35,2 

160 39,7 39,1 39,8 39,3 40,5 40,9 40,0 

200 42,9 42,9 43,3 43,1 43,2 43,5 42,6 

250 49,8 48,1 47,1 46,4 47,5 48,5 47,7 

315 46,9 46,7 46,6 47,1 46,5 46,8 46,4 

400 47,2 46,9 46,8 47,4 47,3 48,1 47,0 

500 47,5 47,0 47,1 47,5 48,6 48,8 48,0 

630 45,4 45,4 46,0 46,6 46,5 46,9 45,9 

800 46,2 45,6 46,2 46,9 47,1 47,0 46,3 

1000 46,8 45,7 46,7 46,4 46,0 45,9 45,2 

1250 46,9 45,4 45,0 45,6 44,5 44,7 43,5 

1600 44,5 43,2 43,3 45,7 42,7 43,0 41,8 

2000 40,4 40,0 39,9 42,1 41,2 42,1 40,4 

2500 39,0 38,3 37,6 42,9 39,9 40,2 39,1 

3150 36,1 35,5 34,9 39,5 35,9 36,2 34,7 

4000 31,2 30,8 31,3 35,4 33,8 34,1 32,6 

5000 26,3 25,9 26,8 32,0 28,4 29,1 27,3 

6300 20,1 20,1 21,7 30,1 22,8 23,6 21,7 

8000 13,7 13,7 17,1 27,9 15,0 15,3 12,9 

10000 8,3 7,9 12,8 24,2 10,8 7,9 5,4 

12500 5,9 3,5 8,6 21,4 9,4 4,2 2,1 

Impulsivo 60,1 58,6 58,3 58,8 58,1 58,7 57,6 

Tabela IA – Dados das medições obtidos com a atividade em laboração – Ponto 1 – Entardecer (cont.) 
Legenda:  - Com Correção Tonal / Impulsiva  - Sem Correção Tonal / Impulsiva 
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Data 12-02-2020 

Hora 21:14:59 21:37:59 21:54:04 22:13:52 22:29:24 
Tempo 0:15:11 0:15:00 0:15:01 0:15:04 0:15:18 

Fast 57,0 56,4 55,7 56,2 55,9 

40 22,4 22,3 21,4 22,8 22,0 

50 28,3 28,3 28,0 29,4 28,9 

63 26,3 27,0 27,6 27,1 26,3 

80 36,4 37,3 36,5 37,6 37,8 

100 33,2 33,6 32,8 33,1 33,1 

125 35,0 35,6 34,6 34,9 34,9 

160 39,6 40,1 39,1 39,6 39,8 

200 41,4 42,2 41,4 41,4 41,5 

250 46,9 47,1 46,6 47,1 47,0 

315 45,9 46,5 46,0 46,5 46,5 

400 46,5 47,4 46,3 47,0 46,8 

500 47,1 47,7 46,8 47,0 46,8 

630 46,2 46,4 45,8 45,8 45,5 

800 48,7 46,3 45,3 45,4 45,0 

1000 50,3 45,4 44,8 45,1 44,5 

1250 43,2 43,7 43,2 44,0 43,4 

1600 41,1 41,9 41,3 42,4 41,9 

2000 40,8 41,4 40,8 42,5 41,3 

2500 39,5 39,8 39,3 40,5 39,6 

3150 36,7 37,0 36,7 37,3 36,4 

4000 34,0 34,2 33,9 35,0 34,0 

5000 31,0 29,8 29,6 30,2 29,3 

6300 24,3 24,6 24,4 26,0 24,2 

8000 19,8 19,8 20,3 21,3 20,2 

10000 16,7 18,3 16,9 18,7 18,5 

12500 14,7 16,3 10,4 14,8 17,2 

Impulsivo 62,4 57,8 57,3 58,2 57,2 

 
 

Legenda:  - Com Correção Tonal / Impulsiva  - Sem Correção Tonal / Impulsiva 
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Tabela IB – Dados das medições obtidos com a atividade parada - Ponto 1 - Entardecer 

Data 16-10-2019 17-10-2019 

Hora 21:54:06 22:11:00 22:27:30 20:00:03 20:15:28 20:31:52 
Tempo 0:16:10 0:16:08 0:15:05 0:15:04 0:16:08 0:15:02 

Fast 52,0 52,0 51,4 54,2 56,2 53,9 

40 19,8 19,8 21,6 24,0 24,2 22,3 

50 24,0 23,6 22,6 24,1 24,2 23,6 

63 23,7 25,4 23,8 26,1 26,6 28,4 

80 33,4 33,2 33,9 30,8 34,5 33,9 

100 32,1 32,1 32,5 31,8 34,4 31,3 

125 31,2 31,9 31,7 35,1 36,5 35,4 

160 36,4 36,4 36,6 39,0 41,9 39,0 

200 42,3 40,9 40,7 43,3 43,4 43,0 

250 40,9 39,9 39,9 39,9 41,1 40,2 

315 40,6 40,2 39,9 41,5 43,5 41,2 

400 42,1 41,0 40,4 43,4 45,2 43,9 

500 42,6 42,1 42,0 42,6 46,9 42,6 

630 43,0 42,2 42,0 43,1 45,0 43,0 

800 40,9 41,1 40,2 43,4 46,8 43,2 

1000 41,4 41,9 40,7 45,1 46,8 44,3 

1250 40,2 40,5 39,6 44,9 45,6 44,5 

1600 37,8 38,6 37,7 42,6 45,9 42,2 

2000 36,7 37,6 36,1 41,5 43,4 40,5 

2500 35,4 37,5 36,0 40,9 41,7 39,4 

3150 34,3 37,5 36,1 39,8 39,4 37,2 

4000 30,5 35,6 33,5 34,7 36,1 33,2 

5000 27,1 31,7 30,5 32,3 33,9 31,3 

6300 21,3 29,6 27,8 27,8 30,0 26,8 

8000 16,2 27,4 25,0 23,7 26,5 23,2 

10000 11,9 25,0 22,4 18,7 21,6 18,8 

12500 10,1 23,8 21,4 13,3 17,6 12,9 

Impulsivo 54,1 55,3 54,3 58,5 58,0 55,5 

Tabela IC – Dados das medições obtidos com a atividade em laboração – Ponto 1 - Noturno 
Legenda:  - Com Correção Tonal / Impulsiva  - Sem Correção Tonal / Impulsiva 
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Data 20-12-2019 12/02/2020 

Hora 0:04:33 0:20:12 0:35:38 23:09:13 23:27:42 23:46:05 0:07:41 0:23:32 
Tempo 0:15:01 0:15:02 0:15:01 0:15:06 0:17:02 0:16:25 0:15:03 0:15:16 

Fast 53,5 54,3 53,7 56,2 56,4 55,1 55,9 55,7 

40 18,8 20,6 19,1 22,7 22,1 21,7 21,5 22,2 

50 23,7 24,2 24,3 28,8 29,4 29,8 28,6 28,2 

63 26,1 26,9 30,1 27,1 26,3 28,2 26,0 26,6 

80 28,3 30,7 27,8 37,0 37,7 39,7 36,8 36,4 

100 31,9 32,3 32,0 33,4 33,3 33,0 32,5 33,1 

125 31,2 31,9 31,9 35,4 35,1 34,3 34,4 34,9 

160 34,7 35,5 35,1 39,8 39,8 38,7 39,4 39,8 

200 40,6 42,0 41,9 42,0 42,0 40,9 41,2 41,1 

250 45,2 46,3 46,3 46,9 46,8 46,5 46,7 45,9 

315 45,7 46,3 46,1 47,0 47,1 45,4 46,5 46,2 

400 44,4 45,1 44,8 47,3 47,4 45,3 46,8 46,9 

500 44,1 44,7 44,6 47,1 47,3 45,2 46,7 46,9 

630 42,0 43,0 43,1 46,0 46,5 44,2 45,4 45,6 

800 42,5 43,0 42,3 45,6 46,1 43,8 44,9 45,0 

1000 41,6 42,9 40,3 44,9 45,2 43,7 44,4 44,5 

1250 41,1 42,4 39,8 43,5 43,7 42,0 42,8 42,9 

1600 39,7 40,5 38,3 41,9 42,5 40,1 42,4 41,4 

2000 37,6 38,3 35,9 41,5 41,8 39,5 43,7 41,1 

2500 35,4 35,7 33,6 39,8 40,6 38,2 39,7 39,5 

3150 31,4 31,5 29,2 37,6 37,0 39,9 36,3 36,5 

4000 28,1 29,1 25,8 34,6 34,5 40,9 33,9 34,5 

5000 23,4 23,7 20,5 30,2 30,2 36,4 29,5 29,6 

6300 18,6 20,0 14,1 24,6 24,7 27,5 23,6 24,8 

8000 13,8 16,7 8,0 19,4 19,8 19,1 18,0 20,8 

10000 8,9 13,1 4,5 17,2 16,7 11,9 15,3 19,2 

12500 5,0 9,8 1,9 16,1 14,1 7,4 14,3 18,2 

Impulsivo 55,0 55,9 55,1 57,7 58,0 56,8 57,5 57,0 

Tabela ID – Dados das medições obtidos com a atividade parada - Ponto 1 - Noturno 
Legenda:  - Com Correção Tonal / Impulsiva  - Sem Correção Tonal / Impulsiva 
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Data 16-10-19 18-10-19 

Hora 23:03:59 23:19:20 23:34:54 0:52:21 1:07:44 1:24:07 
Tempo 0:15:04 0:15:16 0:15:06 0:15:03 0:16:02 0:15:03 

Fast 50,8 51,6 51,6 52,6 52,6 52,6 

40 22,4 21,0 20,6 24,9 21,8 18,9 

50 21,3 23,0 22,7 23,3 23,2 21,6 

63 22,1 23,8 26,0 23,9 25,0 27,3 

80 32,7 33,4 33,7 33,3 35,2 34,0 

100 30,7 32,1 32,6 32,3 31,8 31,4 

125 31,1 32,9 32,1 34,7 34,3 34,3 

160 36,2 37,9 36,7 40,5 40,3 39,9 

200 40,8 41,7 40,6 41,9 41,7 42,4 

250 39,6 40,7 39,9 40,1 40,0 40,0 

315 39,5 40,5 39,8 40,4 40,6 40,0 

400 40,7 41,3 41,3 43,2 43,4 43,9 

500 41,6 42,2 41,9 42,1 42,1 42,4 

630 41,2 42,0 42,0 42,5 42,6 42,6 

800 39,0 40,1 40,9 41,6 41,6 41,3 

1000 39,2 40,8 41,4 42,0 41,6 41,7 

1250 38,0 38,9 40,1 41,2 41,1 42,2 

1600 36,0 37,1 38,2 39,3 39,0 38,8 

2000 35,4 36,3 37,8 39,2 38,7 38,4 

2500 35,1 35,7 36,5 38,4 38,1 37,8 

3150 35,1 35,4 35,4 36,2 35,7 35,0 

4000 32,9 32,8 32,1 32,2 31,9 30,8 

5000 31,6 31,2 28,5 29,4 29,2 28,0 

6300 32,3 29,1 23,2 23,6 23,5 21,7 

8000 31,1 27,0 18,4 17,2 17,1 14,9 

10000 27,7 23,3 13,0 11,4 12,4 8,8 

12500 23,5 18,9 8,8 7,7 10,0 5,0 

Impulsivo 52,3 53,2 53,0 53,8 53,8 54,2 

 
 

Legenda:  - Com Correção Tonal / Impulsiva  - Sem Correção Tonal / Impulsiva 
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Tabela IE – Dados das medições obtidos com a atividade em laboração – Ponto 2 - Diurno 

Data 17-12-2019 05-02-2020 

Hora 15:08:27 15:23:45 15:39:54 15:57:08 15:43:47 16:06:43 16:23:23 16:39:33 17:01:18 
Tempo 0:15:01 0:15:52 0:15:00 0:15:01 0:17:14 0:16:08 0:15:32 0:15:00 0:15:07 

Fast 55,4 54,9 54,0 54,0 58,2 57,0 59,5 57,3 57,7 

40 26,4 27,7 23,9 23,7 26,9 26,1 24,8 18,7 20,3 

50 28,3 27,9 29,1 27,8 28,1 27,0 28,1 23,4 23,7 

63 32,3 29,7 29,1 31,6 30,7 28,3 30,6 25,7 26,8 

80 36,3 32,8 31,5 35,7 33,9 31,3 34,0 29,4 28,1 

100 33,4 35,7 33,0 34,7 35,6 33,6 37,7 31,8 31,3 

125 35,8 37,3 33,8 35,9 37,2 35,8 38,6 34,4 33,9 

160 39,0 38,8 34,9 37,7 39,6 37,8 40,8 37,0 36,5 

200 39,1 39,5 36,9 40,3 43,5 39,7 40,7 37,8 38,1 

250 41,9 40,3 39,7 39,7 43,0 43,3 44,1 41,4 41,7 

315 43,3 41,6 40,6 41,0 43,7 43,0 44,7 41,6 41,8 

400 43,1 42,1 41,1 41,7 44,1 43,8 45,2 42,3 42,5 

500 44,7 43,7 43,5 42,3 45,8 45,3 47,2 44,4 44,9 

630 46,0 45,2 45,5 44,2 47,7 47,7 48,9 45,1 47,0 

800 46,3 45,7 46,3 44,5 48,2 48,0 50,5 45,7 47,9 

1000 46,0 45,5 45,3 43,8 48,1 48,2 50,2 46,8 48,5 

1250 45,4 45,3 43,8 43,7 48,7 47,7 49,6 47,5 49,1 

1600 44,2 45,1 41,9 43,0 48,8 46,8 49,4 48,0 48,4 

2000 42,9 43,0 40,5 42,2 46,6 44,6 47,6 46,5 46,6 

2500 41,1 40,7 38,5 41,2 45,2 43,2 46,4 46,0 44,9 

3150 38,9 38,8 36,0 38,4 45,7 42,0 48,8 48,1 45,6 

4000 37,1 36,5 33,2 36,4 43,7 40,7 45,5 45,5 44,3 

5000 33,8 33,1 30,7 33,8 41,0 36,5 40,2 41,3 40,3 

6300 32,1 31,5 31,7 30,6 39,7 34,6 39,2 40,1 39,4 

8000 27,9 28,2 28,2 27,8 34,1 31,6 34,9 34,6 33,8 

10000 23,7 24,8 27,1 22,3 28,7 29,1 29,8 28,5 28,4 

12500 20,6 21,8 20,8 16,5 21,6 22,6 24,1 21,3 22,6 

Impulsivo 59,6 57,4 57,1 56,1 63,1 62,9 64,9 65,9 65,3 

Tabela IF – Dados das medições obtidos com a atividade parada - Ponto 2 - Diurno 
Legenda:  - Com Correção Tonal / Impulsiva  - Sem Correção Tonal / Impulsiva 
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Data 16-10-19 18-10-19 

Hora 18:38:29 18:53:46 19:09:04 15:55:08 16:36:21 16:51:39 17:28:25 
Tempo 0:15:01 0:15:01 0:15:02 0:15:00 0:15:01 0:15:00 0:15:01 

Fast 52,1 49,4 52,1 55,9 54,2 54,1 53,8 

40 22,2 21,7 26,0 27,3 27,4 24,8 22,1 

50 30,8 25,1 27,9 31,0 29,7 32,6 33,1 

63 25,7 26,3 27,4 32,0 31,4 27,7 25,9 

80 26,8 28,3 31,8 33,9 31,6 30,4 30,8 

100 29,2 29,8 37,6 34,5 33,6 32,3 31,1 

125 31,6 32,1 40,9 35,8 34,0 32,2 33,3 

160 32,4 32,6 40,9 35,8 35,5 33,8 36,7 

200 35,3 34,0 38,6 37,2 37,0 35,8 36,1 

250 36,7 35,4 39,3 38,6 38,5 37,7 36,9 

315 38,0 37,3 39,5 40,7 40,3 39,8 38,6 

400 38,8 37,6 40,0 41,0 40,0 40,4 39,2 

500 39,6 39,1 40,6 42,3 41,6 42,6 42,0 

630 41,2 39,8 41,6 43,7 43,3 44,1 43,8 

800 42,4 40,6 42,0 44,5 43,9 45,4 44,1 

1000 41,9 40,8 41,2 44,9 44,4 44,5 44,4 

1250 42,0 39,4 40,4 44,7 44,8 44,4 43,7 

1600 42,8 37,4 39,2 44,3 44,9 44,4 44,0 

2000 42,6 36,0 38,7 44,0 44,2 43,5 43,9 

2500 41,1 33,7 36,9 43,1 42,2 42,2 42,5 

3150 39,3 32,0 34,8 42,5 40,3 40,0 40,4 

4000 35,0 29,3 32,7 39,5 38,6 38,4 37,8 

5000 31,4 27,7 31,2 45,9 35,2 32,9 33,1 

6300 29,4 25,4 29,6 46,7 32,6 29,4 29,2 

8000 25,8 22,0 26,9 42,8 30,2 26,3 26,2 

10000 20,9 17,8 23,9 38,8 27,2 23,1 22,3 

12500 13,3 12,8 18,3 31,1 23,8 18,8 18,9 

Impulsivo 55,6 51,9 54,8 59,2 56,2 58,5 56,0 

Tabela IG – Dados das medições obtidos com a atividade em laboração – Ponto 3 - Entardecer 
Legenda:  - Com Correção Tonal / Impulsiva  - Sem Correção Tonal / Impulsiva 
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Data 17-12-2019 05-02-2020 
Hora 21:37:21 21:53:20 22:08:41 20:00:41 20:16:37 20:32:11 20:47:50 

Tempo 0:15:33 0:15:05 0:15:05 0:15:31 0:15:08 0:15:02 0:15:00 

Fast 49,9 49,0 49,4 51,1 51,1 48,7 47,4 

40 11,7 9,3 9,0 10,9 10,3 8,4 9,1 

50 20,9 18,3 17,4 16,5 24,3 17,1 19,1 

63 23,2 22,1 22,4 21,3 29,1 20,3 22,4 

80 30,1 27,4 27,3 19,9 27,0 21,1 21,7 

100 32,5 31,4 32,4 24,5 28,6 24,9 24,8 

125 35,0 32,0 31,9 26,5 30,8 25,8 27,6 

160 36,0 33,9 33,8 28,4 31,9 27,7 27,9 

200 35,7 34,5 34,2 32,2 33,8 31,4 31,5 

250 36,7 35,3 35,6 33,1 34,0 32,3 32,1 

315 38,6 37,0 37,9 34,5 34,9 32,9 32,6 

400 39,9 38,5 38,8 35,7 36,2 34,5 33,8 

500 39,9 39,1 39,5 37,5 37,7 36,2 35,4 

630 41,8 40,7 41,2 39,6 39,6 37,8 36,5 

800 40,6 39,5 40,2 42,5 42,4 40,4 38,8 

1000 40,5 40,1 40,4 44,4 44,2 42,3 40,6 

1250 39,0 38,9 39,2 43,2 43,3 41,4 39,7 

1600 36,5 36,6 37,3 40,7 41,4 38,7 37,4 

2000 33,2 33,7 34,2 36,9 38,5 34,6 33,8 

2500 28,6 29,3 30,0 32,1 35,1 29,5 29,2 

3150 23,6 24,6 25,4 41,0 36,0 25,7 26,4 

4000 17,1 19,4 19,3 34,9 31,3 20,4 21,1 

5000 11,8 13,5 14,2 19,6 23,3 14,4 15,7 

6300 8,8 9,6 11,0 15,1 19,5 10,4 11,6 

8000 5,7 6,1 7,3 10,7 15,1 7,1 8,2 

10000 3,5 3,6 4,9 6,0 9,9 4,1 4,6 

12500 1,4 1,5 2,1 2,0 6,1 1,6 1,7 

Impulsivo 51,6 51,0 51,1 52,7 52,8 50,3 49,1 

Tabela IH – Dados das medições obtidos com a atividade parada - Ponto 3 - Entardecer 
Data 16-10-2019 17-10-2019 

Legenda:  - Com Correção Tonal / Impulsiva  - Sem Correção Tonal / Impulsiva 
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Hora 20:04:27 20:21:48 20:37:11 21:40:32 21:56:50 22:12:20 
Tempo 0:17:00 0:15:00 0:15:01 0:16:01 0:15:13 0:15:00 

Fast 50,9 47,9 48,6 45,7 47,1 47,7 

40 11,7 10,2 9,6 10,7 9,2 13,6 

50 20,7 19,9 21,6 20,3 20,8 22,8 

63 20,5 21,8 19,5 18,7 19,2 21,8 

80 29,2 23,5 20,8 29,0 28,8 28,4 

100 25,8 28,7 28,4 26,9 24,5 24,0 

125 25,8 31,1 31,9 30,2 28,8 28,4 

160 30,4 31,6 32,2 30,5 30,2 30,2 

200 32,9 32,3 32,4 32,8 33,4 33,8 

250 33,3 31,1 32,2 31,0 31,2 31,8 

315 35,5 33,9 35,2 32,2 33,3 34,4 

400 37,4 34,2 36,0 32,7 33,9 34,7 

500 38,2 35,3 36,9 33,9 35,0 35,2 

630 40,2 36,1 37,2 34,4 35,6 35,9 

800 41,4 37,8 38,5 34,9 36,6 36,8 

1000 43,1 39,6 39,8 35,8 37,7 37,7 

1250 42,7 39,7 39,9 36,1 37,7 38,4 

1600 42,0 38,8 39,2 35,5 37,5 38,4 

2000 39,7 36,6 37,3 35,0 37,0 38,2 

2500 37,9 35,1 36,1 33,8 35,8 37,1 

3150 35,4 31,3 32,4 30,2 32,4 33,6 

4000 31,2 25,7 26,9 24,7 26,8 28,1 

5000 26,7 18,4 20,3 18,6 20,5 22,2 

6300 24,5 14,4 18,1 13,1 15,6 19,0 

8000 21,5 11,1 14,8 10,8 13,7 17,9 

10000 19,3 8,8 12,6 8,5 12,2 17,2 

12500 18,4 9,6 11,9 6,6 10,9 16,3 

Impulsivo 53,2 49,4 50,9 46,9 48,4 49,1 

 

 

Legenda:  - Com Correção Tonal / Impulsiva  - Sem Correção Tonal / Impulsiva 
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ANEXO II – DADOS METEOROLÓGICOS 
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Tabela A – Dados meteorológicos  

Período de referência Ensaio Data e Hora Parâmetro Condições 
atmosféricas 

Diurno 

Ruído Ambiente 

17/12/2019 
15:00 – 16:20 

(Pt3) 

T.ª (ºC) 15,0 – 15,3 
H.R. (%) 60 – 63 

V.V. (m/s) 2,2 
DV (º) SE 

Nebulosidade (%) 25 

19/12/2019 
13:25 – 14:30 

(Pt1) 

T.ª (ºC) 16,1 – 16,9 
H.R. (%) 58 - 59 

V.V. (m/s) 1,7 
DV (º) WSW 

Nebulosidade (%) 25 

04/02/2020 
16:45 – 17:50 

(Pt1) 

T.ª (ºC) 18,1 – 19,8 
H.R. (%) 67 - 72 

V.V. (m/s) 1,3 
DV (º) WSW 

Nebulosidade (%) 0 

05/02/2020 
17:20 – 18:35 

(Pt3) 

T.ª (ºC) 18,9 – 19,5 
H.R. (%) 56 – 57 

V.V. (m/s) 1,5 
DV (º) SE 

Nebulosidade (%) 0 

Ruído Residual 

16/10/2019 
17:00 – 18:10 

(Pt1) 

T.ª (ºC) 19,8 – 20,1 
H.R. (%) 66 – 67 

V.V. (m/s) 1,5 
DV (º) SE 

Nebulosidade (%) 75 

16/10/2019 
18:40 – 19:35 

(Pt3) 

T.ª (ºC) 19,1 – 19,5 
H.R. (%) 67 - 72 

V.V. (m/s) 1,9 
DV (º) SE 

Nebulosidade (%) 75 

17/10/2019 
15:45 – 17:50 

(Pt3) 

T.ª (ºC) 21,0 – 23,0 
H.R. (%) 79 - 88 

V.V. (m/s) 1,1 
DV (º) SSE 

Nebulosidade (%) 75 

17/10/2019 
18:00 – 19:00 

(Pt1) 

T.ª (ºC) 19,9 – 20,6 
H.R. (%) 96 – 97 

V.V. (m/s) 0,9 
DV (º) SSE 

Nebulosidade (%) 50 
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Tabela A – Dados meteorológicos (continuação) 

Período de referência Ensaio Data e Hora Parâmetro Condições 
atmosféricas 

Entardecer 

Ruído Ambiente 

17/12/2019 
21:35 – 22:40 

(Pt3) 

T.ª (ºC) 9,6 – 10,0 
H.R. (%) 100 

V.V. (m/s) 1,1 
DV (º) ESE 

Nebulosidade (%) 50 

19/12/2019 
20:00 – 21:10 

(Pt1) 

T.ª (ºC) 10,1 – 10,4 
H.R. (%) 100 

V.V. (m/s) 1,2 
DV (º) WSW 

Nebulosidade (%) 25 

21/01/2020 
21:05 – 22:25 

(Pt2) 

T.ª (ºC) 7,9 – 8,3 
H.R. (%) 87 – 94 

V.V. (m/s) 0,6 
DV (º) E 

Nebulosidade (%) 25 

04/02/2020 
21:20 – 22:20 

(Pt1) 

T.ª (ºC) 11,8 – 12,5 
H.R. (%) 100 

V.V. (m/s) 0,8 
DV (º) W 

Nebulosidade (%) 0 

05/02/2020 
20:00 – 21:10 

(Pt3) 

T.ª (ºC) 12,5 – 13,1 
H.R. (%) 96 - 100 

V.V. (m/s) 0,2 
DV (º) SW 

Nebulosidade (%) 0 

12/02/2020 
21:00 – 22:45 

(Pt1) 
 

T.ª (ºC) 10,3 – 11,7 
H.R. (%) 96 - 99 

V.V. (m/s) 1,1 
DV (º) NW 

Nebulosidade (%) 50 

Ruído Residual 

16/10/2019 
20:20 – 21:00 

(Pt3) 

T.ª (ºC) 18,6 – 18,7 
H.R. (%) 74 - 76 

V.V. (m/s) 1,2 
DV (º) SE 

Nebulosidade (%) 75 

16/10/2019 
21:50 – 22:45 

(Pt1) 

T.ª (ºC) 18,1 – 18,8 
H.R. (%) 78 – 81 

V.V. (m/s) 1,2 
DV (º) SE 

Nebulosidade (%) 75 

17/10/2019 
20:00 – 20:50 

(Pt1) 

T.ª (ºC) 20,4 – 20,6 
H.R. (%) 96 - 99 

V.V. (m/s) 0,6 
DV (º) SE 

Nebulosidade (%) 50 

17/10/2019 
21:30 – 22:40 

(Pt3) 

T.ª (ºC) 20,0 – 20,6 
H.R. (%) 98 – 100 

V.V. (m/s) 1,1 
DV (º) SE 

Nebulosidade (%) 100 
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Tabela A – Dados meteorológicos (continuação) 

Período de referência Ensaio Data e Hora Parâmetro Condições 
atmosféricas 

Noturno 

Ruído Ambiente 

17/12/2019 
23:05 – 23:55 

(Pt3) 

T.ª (ºC) 10,0 – 10,3 
H.R. (%) 100 

V.V. (m/s) 0,3 
DV (º) SE 

Nebulosidade (%) 75 

20/12/2019 
00:00 – 00:55 

(Pt1) 

T.ª (ºC) 9,4 – 9,6 
H.R. (%) 100 

V.V. (m/s) 0,4 
DV (º) W 

Nebulosidade (%) 50 

21/01/2020 
23:00 – 00:15 

(Pt2) 

T.ª (ºC) 9,2 – 10,0 
H.R. (%) 79 – 81 

V.V. (m/s) 0,1 
DV (º) -- 

Nebulosidade (%) 25 

05/02/2020 
00:30 – 01:40 

(Pt3) 

T.ª (ºC) 9,7 – 9,8 

H.R. (%) 100 

V.V. (m/s) 0,4 

DV (º) SSW 

Nebulosidade (%) 50 

12 e 13/02/2020 
23:00 – 00:40 

(Pt1) 

T.ª (ºC) 9,1 – 10,3 
H.R. (%) 100 

V.V. (m/s) 0,9 
DV (º) NW 

Nebulosidade (%) 50 

Ruído Residual 

16/10/2019 
23:00 – 00:00 

(Pt1) 

T.ª (ºC) 17,4 – 17,4 
H.R. (%) 86 – 87 

V.V. (m/s) 0,6 
DV (º) SW 

Nebulosidade (%) 75 

17/10/2019 
00:10 – 01:15 

(Pt3) 

T.ª (ºC) 17,3 – 17,4 
H.R. (%) 87 – 90 

V.V. (m/s) 0,5 
DV (º) SSE 

Nebulosidade (%) 75 

17/10/2019 
23:00 – 00:25 

(Pt3) 

T.ª (ºC) 19,6 – 19,9 
H.R. (%) 98 – 100 

V.V. (m/s) 1,0 
DV (º) SSE 

Nebulosidade (%) 100 

17/10/2019 
00:50 – 01:45 

(Pt1) 

T.ª (ºC) 16,4 – 17,2 
H.R. (%) 97 – 99 

V.V. (m/s) 1,5 
DV (º) SE 

Nebulosidade (%) 100 

Os dados da temperatura e humidade referem-se a valores pontuais medidos, a velocidade e direção do 
vento referem-se a valores médios. O equipamento das condições meteorológicas foi colocado no ponto 
1 e 3, a uma altura de 3 m.  

 

Para o cálculo do Cmet, existem duas condições: 
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a) Se dp ≤ 10(hs+hr), Cmet =0 
 

b) Se dp > 10(hs+hr), Cmet é calculado.  

( )










 +
−=

p

rs

met
d

hh
CC

10
10

 

Onde: 

Cmet – Correção meteorológica;   

dp – distância fonte-recetor 

hs – altura da fonte predominante (m) 

hr – altura do recetor (m) 

C0 – fator, em dB, que depende das estatísticas meteorológicas 

 

 
 
Tabela B – Cálculo das correções meteorológicas 

Ponto Período 
Direção de 

Ref.ª 
(emissor/ recetor) 

Hs 
(m) 

Hr 
(m) 

Dp 
(m) 

10(hs+hr) 
Condições 

de 
propagação 

Cmet 

1 

Diurno 105º 8 

4 

225 120 Favorável 0,69 

Entardecer 105º 8 225 120 Favorável 0,33 

Noturno 105º 8 225 120 Favorável 0,00 

2 

Diurno 310º 8 

4 

565 120 Favorável 1,16 

Entardecer 310º 8 565 120 Favorável 0,55 

Noturno 310º 8 565 120 Favorável 0,00 

3 

Diurno 0º 3 

4 

845 70 Favorável 1,35 

Entardecer 0º 3 845 70 Favorável 0,64 

Noturno 0º 3 845 70 Favorável 0,00 

Considerou-se solo duro entre a fonte e os recetores. 
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ANEXO III – LOCAIS DE MEDIÇÃO DO RUÍDO  
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Foto 1 – Ponto 1 
 
 
 

 
 

Foto 2 – Ponto 1 
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Foto 3 – Ponto 1 
 

 
 
Foto 4 – Ponto 1 
 
 
 



   

MOD.RRA/10 N.º RUI 19/63/PS_SB_MC Pág. 34/38 
Este relatório é confidencial e só poderá ser reproduzido integralmente. Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens avaliados. 

 
 
Foto 5 – Ponto 2 
 
 

 
 
Foto 6 – Ponto 2 
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Foto 7 e 8 – Ponto 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 9 e 10 – Ponto 3 
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Foto 11 – Ponto 3 
 
 
 
 

 
 
Foto 12 – Ponto 3 
 
 
 
 
 
 



   

MOD.RRA/10 N.º RUI 19/63/PS_SB_MC Pág. 37/38 
Este relatório é confidencial e só poderá ser reproduzido integralmente. Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens avaliados. 

 
 
Foto 13 – Ponto 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 14 – Ponto 3 
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Planta 1 – Localização dos pontos avaliados (imagem fornecida pela Caima) 



 

Anexo 3 

Extracto do Plano de Emergência Interno 
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III. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

 

De forma a identificar e avaliar os Riscos de Emergência existentes no local, são definidos dois tipos de 

riscos: 

 
− Riscos internos  

Riscos que ocorrem no interior das instalações, devido aos materiais existentes e/ou à actividade 

desenvolvida pelos trabalhadores. 

 

− Riscos externos  

Riscos que ocorrem no exterior das instalações consideradas e que são frequentemente de origem 

natural, tais como; inundações, natureza sísmica, incêndio, explosão, etc. Refere-se ainda o risco 

a uma ameaça à bomba, cujas instruções encontram-se definidas no Anexo IV. 

 

III.1 – Identificação das Fontes de Energia 
 
III.1.1 ELECTRICIDADE 

As instalações são alimentadas eletricamente através de uma Central de Produção e Distribuição de Energia. 

A Central de Produção e Distribuição de Energia, é constituída por uma Central de Cogeração e Vapor que 

funciona de forma combinada. Por um lado, como central de biomassa com a queima da Casca armazenada 

no respetivo silo. Por outro lado, funciona com a queima de Licor através da caldeira de recuperação. 

Esta Central tem a capacidade não só de alimentar eletricamente a totalidade da fábrica, como também 

fornecer energia à Rede Eléctrica Nacional.  

Existem quadros elétricos de baixa tensão parciais em todos os sectores e áreas adjacentes das instalações 

da Fábrica. 

Todos os quadros elétricos de média ou de baixa tensão são metálicos.  

 

III.1.2 GÁS 

O combustível de alimentação às caldeiras e serviços sociais é o gás natural, sendo este alimentado pelo 

posto de redução e medição de gás natural (PRM) localizado junto à Central de Energia. O PRM é constituído 

por medidores de caudal de gás, válvulas, filtros, flanges e tubagens, localizado no exterior do edifício. O 

local onde se encontra instalado o PRM possui boa ventilação natural. O gás natural chega ao PRM com 

aproximadamente 16 bar, sendo nesta instalação reduzida a sua pressão para aproximadamente 3,5 bar. 

Existe um depósito de garrafas de acetileno na zona de armazenamento do Armazém Geral que se destina 

à utilização pelas Oficinas (serralharia e eletricidade) e pela Equipa de Reparações de Emergência. 
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Existe gás propano em garrafas na zona de armazenamento do Armazém Geral e no acesso à Preparação do 

Ácido.  

 

III.1.3 BOMBA DE GASÓLEO 
 

Existe uma Bomba de Gasóleo, situada próxima do Edifício dos Serviços Sociais.  

 

III.1.4 BIOGÁS 
 

No tratamento de efluentes é produzido biogás a partir do reator anaeróbio e queimado na Central de 

Cogeração ou na Flare. 

 

 

III.1.5 OUTRAS FONTES DE ENERGIA 
 

Nas Oficinas de Manutenção existem ainda garrafas de oxigénio líquido e de outros gases, para a realização 

de trabalhos específicos de soldadura. 

A casca da madeira como já foi referido no ponto III.1.1 é utilizada como fonte de energia na Central de 

Cogeração. 

 
 

III.2 – Classificação de Riscos de Emergência 
 

III.2.1 – RISCOS INTERNOS – Cenários de Emergência de Acidentes Graves com Origem na Empresa 
 

Como resultado do levantamento efetuado, pudemos concluir serem os principais riscos de Emergência 

existentes nas instalações, os seguintes: 

 

III.2.1.1. RISCO DE INCÊNDIO 

A existência de materiais combustíveis, em especial a madeira e seus subprodutos, substâncias inflamáveis 

que intervêm no processo, nomeadamente na Central a Vapor, combustíveis, componentes plásticos das 

instalações, quadros elétricos e instalações elétricas em geral, justificam considerar este risco como 

iminente. 

Paralelamente o desenrolar de algumas tarefas, mesmo que desempenhadas por profissionais qualificados, 

têm sempre um elevado potencial de risco, nomeadamente: queima de enxofre, soldadura/oxi-corte, nas 

actividades de Preparação de Ácidos e Oficinas, respetivamente. 

Por último, o ato de fumar como se sabe tem sido um dos piores contribuintes para o elevado número de 

incêndios no nosso país. 

Deste modo, considera-se o risco de incêndio como próprio, ou seja, está presente em quase todos os 

locais da fábrica. 
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III.2.1.2. RISCO DE EXPLOSÃO 

O risco de explosão, em condições normais de funcionamento da instalação, está associado às situações 

ATEX identificadas de acordo com o Manual de Protecção Contra Explosões, as quais se encontram 

associadas ao armazenamento e fornecimento de combustíveis (gás natural, gasóleo, acetileno e propano), 

ao reator anaeróbio da ETAR, ao armazenamento de tintas e diluentes, ao carregamento de baterias e ao 

armazenamento de madeiras e de biomassa. Para estas situações foram adotadas as medidas de prevenção 

minimizando o risco de explosão.  

No entanto, em determinadas condições ocasionais ou de outras situações de emergência, pode ocorrer o 

risco de explosão nas instalações, nomeadamente nos tanques de oxigénio (O2) líquido, armazenamento e 

manuseamento de enxofre sólido e do acetileno. 

Não se poderá descartar a hipótese pouco provável de uma combinação química inesperada de substâncias 

do processo ou até uma concentração de poeiras de madeira que possa causar uma explosão. 

Da mesma forma que no caso anterior, as realizações de determinadas tarefas têm sempre um elevado 

potencial de risco, principalmente em operações de manutenção de silos, recipientes e reservatórios. 

 

III.2.1.3. RISCO DE DERRAME DE PRODUTOS PERIGOSOS 

O facto de dispor de substâncias químicas em fase líquida, armazenadas em tanques atmosféricos ou como 

componentes do processo produtivo e em processos de carga, descarga e transporte por tubagens e não 

poder descartar uma possível falha de contenção em alguma das etapas mencionadas (falhas em 

tubuladuras de tanques, perda de estanquicidade de válvulas, falha estrutural com desequilíbrio de 

tanque, rutura de tubagem, etc.), justificam considerar este risco como iminente e de extrema 

importância do ponto de vista ambiental, devido à proximidade dos rios Tejo e Zêzere e outros recursos 

hídricos. 

São exemplo desta situação principalmente o armazenamento de ácido clorídrico, soda cáustica e o licor, 

bem como de hipoclorito de sódio, ácido bissulfito de magnésio, peróxido de hidrogénio, ácido nítrico, massa 

(Pasta de Celulose), óxido de magnésio e anidrido sulfuroso. 

No plano das situações potenciais de Emergências Ambientais enquadráveis no tratamento geral do Plano de 

Emergência Interno, por forma a esclarecer a situação destacamos ainda: 

a ) Derrames acidentais de produtos que contaminem o solo 

Estas situações são tanto mais importantes quanto menor for o grau de impermeabilização do pavimento. 

No entanto para todas as situações deve ser minimizado o impacte do derrame, devendo este ser contido 

e absorvido de imediato com material absorvente, prevenindo situações de contaminação do solo, 

efluentes industriais e/ou pluviais. 

Nos casos em que ocorre contaminação do solo, este deve ser descontaminado. 
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b ) Avarias de equipamento 

Existem equipamentos que em caso de avaria, potencialmente provocam situações de emergência 

ambiental, podendo impedir pontualmente o cumprimento da regulamentação aplicável. 

Destes é referenciando particularmente as emissões atmosféricas resultantes de: 

 Avaria do electrofiltro (de qualquer uma das caldeiras); 

 Avaria do Scrubber. 

Para qualquer uma das situações referidas atrás para além dos procedimentos a adotar para controlo da 

situação deve ser elaborado um relatório de não conformidade, o qual é tratado de acordo com o PGI 25/03 – 

Acções Corretivas e de Melhoria. 

 

 
III.2.1.4. RISCO DE EMISSÃO DE GASES PERIGOSOS 

 Na maioria das indústrias do sector químico não se pode ignorar a possível reação acidental de compostos 

químicos com desprendimento de gases e vapores corrosivos. 

 No caso da CAIMA – Indústria de Celulose SA, o cenário acidental no qual se tenha situado uma possível emissão 

em fase vapor/gás, passa-se durante o processo produtivo e nas operações que seguem o mesmo, 

nomeadamente manutenções. 

 No primeiro caso trata-se de possível falha dos equipamentos, seus componentes e canalizações, na adição de 

matérias-primas nas unidades de fabricação. 

 No segundo, trata-se de uma possível falha humana, com eventuais acções que inadvertidamente possam 

causar a rutura ou o desligar de tubagens. 

 Também se considera a mistura acidental de efluentes na ETAR, tanto à entrada como à saída da mesma. 

 Num nível de menor probabilidade situa-se o desequilíbrio e rotura de um tanque que, por sua vez, irá provocar 

uma perda de contenção noutro próximo e que ambos os componentes reagirão com formação de nuvem tóxica 

e/ou corrosiva. 

 

III.2.1.5. EMISSÃO DE FONTE RADIOATIVA 
 

A fábrica tem instalado fontes radioativas seladas, pelo que poderá existir, embora muito pouco provável, 

a possibilidade de uma emissão de radiação descontrolada. 

 
 
III.2.1.6. SABOTAGEM 

 
Embora pouco provável, é um risco que deve ser sempre considerado, pois as suas consequências são 

imprevisíveis, podendo afetar todos os locais da fábrica. 
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III.2.2 – RISCOS EXTERNOS – Cenários de Acidentes Graves com Origem Natural 
 

III.2.2.1. INUNDAÇÕES POR TEMPORAIS 
 

Últimas cheias catastróficas em 1978, 1979 e 1989, com alturas hidrométricas acima dos 9 metros, sendo que 

a de maior dimensão ocorreu em fevereiro de 1979 (9,90 m medida recolhida na Barquinha). Constância é 

particularmente vulnerável a inundações, devido à confluência dos rios Tejo e Zêzere, proximidade dos rios. 

 

CAUSA: Fraca capacidade de retenção de água vinda de Espanha nas barragens de Fratel e Belver. 

Pluviosidade que ocorra durante vários dias em Portugal, a montante da posição de 

Constância, levando a um considerável aumento de caudais e irremediavelmente à sua 

saída do seu leito normal, situação que poderá ser agravada com chuvas de grande 

intensidade momentâneas. Existe Plano Municipal de Emergência. 

As inundações quando abranjam estruturas da fábrica podem dar origem a riscos elétricos. 

 

 
III.2.2.2. SISMOS  

Imprevisibilidade quanto ao momento da ocorrência. Na carta de isossistas de intensidade máxima, o Concelho 

encontra-se na zona de intensidade IX (de V a X). 

A título de exemplo os sismos de grande intensidade ocorridos em Lisboa e arredores: 24/07/1356 (IX); 

26/01/1531 (X); 28/01/1531 (X); 1/11/1755 (X); 31/03/1761 (X); 11/11/1858 (VIII); 28/02/1969 (VIII). 

Provocaram elevado número de mortos, feridos e desalojados. 

 

 
III.2.2.3. QUEDA DE RAIOS DEVIDO A INTEMPÉRIES 

 
É uma hipótese que não se pode ignorar, apesar das instalações possuírem proteções do tipo para-raios, 

minimizando a ocorrência deste risco. 

 

 
III.2.2.4. ALUIMENTOS, DESLIZAMENTOS E DESPRENDIMENTOS DE SOLOS E PEDRAS 

 
Ligados normalmente a precipitações elevadas, intensas e repentinas. Podem ocorrer nas falésias da costa 

fluvial e raramente noutros locais, afetando por vezes a rede viária e infraestruturas de abastecimento público. 

 
 
III.2.2.5. CICLONES E TEMPESTADES 

 
Caracterização dada pelo elemento de maior predominância e agressividade (o vento, a chuva, a neve, o frio, 

o granizo). Risco de ocorrência de temporais de curta duração, mas de consequências destruidoras. Incidência 

principal nas estações de transição da Primavera e do Outono (setembro a dezembro, junho e julho). Períodos 

de retorno com intervalos médios verificados abaixo dos 10 anos. 
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III.2.2.6. SECA 
 

A ameaça de seca no País traduz-se em cerca de 50% dos anos com reduções pluviométricas significativas. 

Os agregados populacionais do Concelho não são particularmente afetados pelo risco de seca. 

Com a elevada temperatura e consequente diminuição da humidade, a probabilidade de ocorrência de 

incêndio é superior sobretudo na zona da recepção e preparação de madeiras e biomassa. 

III. 3 – Identificação das Zonas de Risco Elevado  
 
A tabela seguinte sistematiza o tipo de risco e respectiva ocorrência relativo aos riscos significativos (RS) e 

aspetos ambientais significativos (AAS), identificados no Sistema de Gestão, provenientes de situações de 

emergência. 

 

Tipo 
de risco 

Possível ocorrência UT 
Zona/ 

atividade 
Cenários de 
emergência 

Incêndio/ 
Explosão 

Incêndio/Explosão nas máquinas, silos, tapetes, PT e sala de 
quadros e armazenamento de madeira e biomassa ao ar livre 

 
XII Preparação de 

Madeira 

V.6.1 
V.6.2 
V.6.3 
V.6.4 
V.6.5 
V.6.6 
V.6.7 
V.6.9 
V.6.11 

 Incêndio/Explosão nas Máquinas e Posto de Transformação 
 

XII Recepção de 
Madeira 

V.6.3 

Incêndio/Explosão no 4º piso dos Digestores, na Sala de Quadros 
da Lavagem 2 no PT da Lavagem/Depuração, transporte de 

estilha 
 

XII Digestores/Lavagem V.8.1 

Incêndio/Explosão no PT, na Sala de Quadros MT e na Turbina 4 
e 5  

Fuga /Incêndio/Explosão de gás natural  
XII Central Elétrica 

V.15.1 
V.15.2 
V.15.5 

Incêndio/Explosão na zona de armazenamento dos produtos 
perigosos  

XII 
Aprovisionamento 
(Armazém geral) 

V.18.4 

Incêndio/Explosão de máquinas e equipamentos 
 

III 
Laboratório 

(Edifício 
Administrativo) 

V.20.1 

Incêndio/Explosão de quadros elétricos/equipamentos 
Incêndio/Explosão no local de utilização do gás natural no 

refeitório  
 

III 
Escritórios, 
Recepção, V.19.1 

V.19.2 
VII Balneários, refeitório 

Avaria nas máquinas e no Forno de Enxofre 
 

XII Preparação do Ácido 

V.7.1 
V.7.2 
V.7.3 
V.7.4 
V.7.5 

Incêndio/Explosão na Sala de Quadros e PT 
 XII 

Concentração de 
Licor 

V.14.1 

Incêndio/Explosão na Sala de Quadros/ equipamentos  XII Branqueamento V.9.1 
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Tipo  
de risco 

Possível ocorrência Ut 
Zona/ 

atividade 
Cenários de 
emergência 

Incêndio/ 
Explosão 

Incêndio/Explosão no Armazém da Pasta 
Incêndio Pasta  XII Armazém da Pasta 

V.12.1 
V.12.2 

Incêndio/Explosão nas máquinas por curto circuito, no PT e nas 
salas dos Quadros  

XII 
Tratamento de 

Efluentes 
V.16.1 

Incêndio/Explosão de máquinas/equipamentos XII Aprovisionamentos 
(Armazém geral) 

V.18.1 

Incêndio/Explosão nas máquinas/equipamentos  XII 

Central 
Termoelétrica de 

Biomassa da 
Bioelétrica 

/Recepção da 
Bioelétrica 

V.6.8 
V.6.10 

Incêndio/Explosão nas máquinas/equipamentos 
 XII Corte da Pasta e 

Secagem 
V.10.1 

Incêndio/Explosão nas máquinas/equipamentos 
 XII Linha Automática 

de Embalagem 
V.11.1 

  Avaria do Scrubber  XII 
Recuperação de 

SO2 
V.13.1 

Manuseamento de substâncias químicas  
 

XII Oficinas Mecânica 
/ Instrumentos 

V.17.4 

Incêndio/Explosão nas máquinas/equipamentos 
 

XII Oficinas Mecânica 
/ Instrumentos 

V.17.1 
V.17.3 

Explosão Reator Anaeróbio  XII Tratamento de 
Efluentes 

V.16.2 

Radiação 
ionizante 

Exposição a fontes radioativas XII 
Digestores, 
Caldeira da 
Bioelétrica 

V.8.6 
V.15.6 
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Tipo  
de risco Possível ocorrência 

Zona/ 
atividade 

Cenários de 
emergência 

Efluentes 
Líquidos/ 

Utilização do 
Solo 

(Derrame de 
produtos 
perigosos) 

 

Derrame Acidental de Ácido  Digestores V.8.4 

Derrame de Licor  
 

Lavagem 
V.8.2 

  Derrame Acidental de Soda Caustica/Peróxido de Hidrogénio 
/Pasta 

 
Branqueamento 

V.9.2 
V.9.3 
V.9.5 

Derrame Acidental de Produtos Perigosos 
 

Concentração Licor V.14.2 
V.14.3 

Derrame de produtos químicos Central de vapor V.15.4 
Derrame do Tanque de Pasta de 100 m3  
 

Lavagem V.8.2 
Derrame acidental de gasóleo 
 

Aprovisionamentos V.18.3 

Derrame Acidental de Produtos Perigosos  
 

Prep. Madeiras V.6.13 

Derrame Acidental Ácido  
 

Prep Ácido V.7.6 

Derrame Acidental de Cloreto Férrico (e outros produtos 
químicos) 
 

ETAR/ 
Aprovisionamentos 

V.16.3 
V18.4 

Derrame Acidental Produtos Perigosos  
 

ETAR V.16.3 

Derrame de Produtos Perigosos  Central Vapor/ 
Eléctrica 

V.15.3 
V.15.4 

Derrame Acidental do Conteúdo do Contentor de Óleos  Aprovisionamentos V.18.2 

Derrame Acidental Anti-Espuma  
 

Aprovisionamentos V.18.4 

Derrame Acidental de Ácido Nítrico  
 

Aprovisionamentos V.18.4 

Derrame do Tanque de Pasta Corte da Pasta e 
Secagem 

V.10.2 

Derrame de Ácidos de Cozimento Recuperação de SO2 V.13.2 

Derrame de Óleos/solventes  
Oficinas Mecânica / 

Instrumentos V.17.2 

Derrame resultante de lavagem de equipamentos com 
solução de HNO3 
 

Concentração de 
Licores e ETAR 

V.14.4 
V.17.5 
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Tipo  
de risco 

Possível ocorrência 
Zona/ 

atividade 
Cenários de 
emergência 

Emissões de 
gases  

 

 Emissões Difusas de SO2  Digestores V.8.5 

 Emissões Difusas de gases – COV  
 

Concentração de 
Licor Não aplicável 

 Avaria do Scrubber  
  

Recuperação de SO2 V.13.3 

 Avaria do Electrofiltro  Central Térmica Não aplicável 

 Emissões Gasosas descontroladas pelo incêndio na queima de 
madeira. 
 

Prep. Madeira Não aplicável 

 Fuga de SO2  Prep. Ácido V.7.4 

 Inalação e contacto com substâncias químicas 
 

Concentração de 
Licores e ETAR 

V.14.4 
V.16.4 
V.17.5 

 
 
Nota: Todos os aspetos ambientais resultantes de situações de incêndio e explosão estão contempladas na 
matriz de “Identificação e Avaliação de Aspectos Ambientais – Unidade Fabril” 
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IV. RECURSOS MATERIAIS 

IV.1 – Características dos Equipamentos de Combate a Incêndios  
 

Os equipamentos de combate a incêndios devem ser utilizados atendendo ao tipo de fogo em causa. 

Os fogos são classificados segundo o tipo de combustível da seguinte forma: 

 
  Classe A: Fogos de materiais sólidos, geralmente de natureza orgânica, que se dão, normalmente, 

com formação de brasas. 
Classe B: Fogos de líquidos ou de sólidos liquidificáveis. 

Classe C: Fogos de gases. 

Classe D: Fogos de metais. 

Classe F: Fogos de óleos e gorduras em aparelhagem de cozinha. 

Assim, no combate a incêndios podem ser utilizadas as seguintes substâncias ou agentes extintores: 
 

Substâncias extintoras mais adequadas às diferentes classes de fogo (Fonte: NP 1800:2012) 

EXEMPLOS 
CLASSE 
FOGO 

AGENTE EXTINTOR 

Água em 
Jato 

Água 
Pulverizada 

Espuma 
Física 

Pó Normal 
(BC) Pó ABC 

Pó 
Especial CO2 

Madeira, carvão, 
papel, plásticos, 
têxteis, outras 

materiais similares 

A Bom Excelente Bom Não Bom Não Não 

Gasolina, álcool, 
diluentes, óleos, 
ceras, vernizes, 

tintas, 

B Não Razoável Bom Excelente Bom Não Bom 

Butano, propano, 
acetileno, 

eletricidade 
C Não Não Não Bom Bom Não Bom 

Magnésio, sódio, 
potássio, cálcio D X X X X X Razoável X 

Fogos envolvendo 
produtos para 

cozinhar (óleos e 
gorduras vegetais ou 

animais) em 
aparelhagem de 

cozinha 

F X X Boa X X X Excelente 

Legenda: X – Interdito  

Os extintores estão distribuídos e localizados de acordo com as plantas de emergência em Anexo I. 

No Anexo VIII apresenta-se uma descrição mais detalhada das características dos extintores e no Anexo 

III a utilização dos extintores numa situação de combate a incêndio. 

IV.2 – Localização dos Meios de Combate a Incêndios 
 
IV.2.1 REDE DE INCÊNDIO ARMADA (RIA) 

 

Entende-se por rede de incêndio, uma instalação fixa de proteção contra incêndios, cujo agente 

extintor é a água. Esta é transportada por condutas e é utilizada através de bocas de incêndio. A rede 
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de incêndio é armada (RIA) se as suas bocas estiverem permanentemente equipadas com mangueiras e 

agulhetas próprias, prontas a funcionar. 

A RIA é um meio de combate a incêndio de 1ª e 2ª intervenção. 

A RIA existente é em aço inox e cobre a área total da fábrica. Obedece às especificações da National 

Fire Protection Association sendo constituída por: 

− 1 eletrobomba principal; 

− 1 eletrobomba auxiliar (bomba jockey);  

− 1 bomba acionada por motor diesel; 

− Quadros de comando; 

− Válvulas de manobra, de retenção e de segurança; 

− Conjunto de manómetros e pressostatos;  

− Bateria de arranque. 

A rede é estática, ou seja, está permanentemente em carga, numa situação de caudal zero e pressão 

máxima, sendo a pressão mantida pela bomba jockey que arranca e para automaticamente, por 

intermédio de um pressostato diferencial que deteta qualquer variação de pressão, provocada por 

pequenas fugas ao longo da rede. 

No caso de a queda de pressão ser fraca, motivada pela abertura de uma boca de incêndio, a bomba 

jockey já não é suficiente para repor a pressão pelo que será atingida a pressão mínima previamente 

estabelecida para o arranque da eletrobomba principal. 

A RIA está ligada à cisterna de água fabril, não sendo exclusiva para a rede de incêndios. Contudo face 

à sua capacidade (1 000 m3), a Caima considera que a mesma é suficiente. 

A RIA encontra-se conforme a planta no Anexo I. 

No Anexo III apresenta-se a utilização da RIA para uma situação de combate a incêndio. 

 
 
 

IV.2.2 Sistema Automático de Deteção de Incêndios (SADI) 
 

Existe nas instalações um SADI, cuja Central de Deteção de Incêndios (CDI) está localizada na Portaria.  

Através deste sistema, será possível detetar atempadamente qualquer foco de incêndio, permitindo a 

evacuação dos ocupantes e a intervenção das equipas de segurança e de combate ao sinistro. 

Os botões de alarme manual prevêem-se junto às saídas de emergência ou nos caminhos de evacuação, 

tendo como função desencadear precocemente as acções a desenvolver pela CDI, assim como a 

sinalização acústica na respectiva área e centralmente, na Portaria. 

Em algumas zonas a deteção automática é feita através de sensores (ou detetores) óticos e/ou 

térmicos. 
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Os detetores (SENSORES ÓPTICOS OU TÉRMICOS), prevêem-se nas zonas de maior risco de eclosão de 

incêndios, e tem como função detetarem gases de combustão visíveis ou invisíveis bem como a emissão 

de gases com temperatura resultante de uma combustão. Estes localizam-se conforme planta no Anexo 

I. 

 

IV. 2.3 Extintores portáteis 

Os meios de extinção portátil previstos são os localizados de acordo com a implantação efetuada nas 

plantas de emergência (Anexo I). 

Existem vários tipos e capacidades de extintores de acordo com os materiais existentes na área em que 

estão inseridos. 

 
IV.2.4 Bocas-de-incêndio 

 
A fábrica está dotada de bocas de incêndio, localizadas de acordo com a planta no Anexo I. 

 
IV.2.5 Viatura de Segurança 

 

A Caima dispõe de uma viatura de segurança com o seguinte equipamento de emergência: 

- 1 Kit de combate a incêndios constituído por: 

• 1 depósito de 500 litros de água; 

• 1 carretel com 5 mangueiras de 25mm; 

• 1 moto-bomba de combustão (não pode operar em zonas ATEX); 

• 1 conjunto de chupadores (para auto-abastecimento); 

• 1 agulheta de jato regulável; 

 

- 3 fatos de proteção ignífugos; 

- 3 capacetes de proteção de combate a incêndios estruturais; 

- 3 aparelhos respiratórios isolantes de circuito aberto (ARICA) completos; 

- 3 garrafas de ar para os ARICA’s; 

- 2 pinos balizamento; 

- 1 sinal de limitação da circulação de veículos; 

- 1 maca de extração de vítimas; 

- 4 lanços de mangueira de 45mm; 

- 1 agulheta de 45mm com jato e caudal regulável; 

- 1 lanterna. 

IV.3 – Iluminação e Sinalização 

As instalações da fábrica estão dotadas de blocos autónomos de iluminação de emergência que 

garantem um nível luminoso suficiente, para que seja possível o reconhecimento de obstáculos e 

alcançar em segurança as saídas das instalações. 
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A localização dos blocos de iluminação de emergência encontra-se nas plantas de emergência (Anexo 

I). 

IV.4 – Meios de Alarme e Alerta 

De acordo com as plantas de emergência, existem betoneiras de alarme de emergência e sirenes 

instaladas na fábrica. 

 
No Anexo V apresenta-se informação relativa aos meios disponíveis para o GGE.  
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V. PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

V.1 – Fases de Mobilização 
 

O PLANO DE INTERVENÇÃO tem como objectivo definir os procedimentos internos a adotar, de forma a 

combater os sinistros que possam ocorrer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: É ao Coordenador da Equipa de 1ª Intervenção ou quem o substitui, que cabe a responsabilidade de acionar as Equipas de 

Primeira Intervenção e Socorro, devendo estas atuar em conformidade com os procedimentos previamente estipulados. 

RECONHECIMENTO E ALARME INTERNO  
(qualquer pessoa) 

DIA 

CONTACTAR A CHEFIA DIRECTA 

CONTACTAR A PORTARIA 

CONTACTAR O COORDENADOR DE SEGURANÇA, 
COORDENADOR DE EQUIPA DE 1ª INTERVENÇÃO, 

E OPERACIONAL DE SEGURANÇA 

VALIDAR A INFORMAÇÃO E 
PREPARAR O SOCORRO 

COMBATER 
(Mobilização dos meios técnicos e humanos 

necessários – internos ou externos)  
 

NOITE 

CONTACTAR O COORDENADOR DE FÁBRICA 

GESTÃO AMBIENTAL  
 

CONTACTAR O COORDENADOR 
DAS EQUIPAS DE ASSISTÊNCIA 

CONTACTAR A PORTARIA 
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V.2 – Níveis de Emergência 
 
Consideram-se os seguintes níveis de emergência: 

 

EMERGÊNCIA  DEFINIÇÃO CARACTERÍSTICAS TOQUES 

     

 
 

LOCAL 
 
 

 

Situação de emergência que pode ser 

neutralizada de imediato pelas pessoas no local 

do incidente, com auxílio dos meios de 

combate disponíveis 

É insignificante ou não há 

afetação de processos, ETAR 

ou meio ambiente. 

Sem toque 

     

PARCIAL  

Situação que obriga a pedido de ajuda a um 

grupo permanente especializado (Equipas de 

Intervenção e Socorro ou de Reparações de 

Emergência), com maiores recursos de 

combate a emergências e incêndios. Pode 

implicar um eventual pedido de ajuda exterior 

(ex: INEM ou bombeiros). Pode ser necessário 

proceder a uma evacuação parcial. 

Existe afetação significativa 

de partes do processo, ETAR 

e/ou meio ambiente. 

2 Toques de 

sirene 

intermitente 

durante 15 

seg 

     

TOTAL   

Situação de emergência que supera a 

capacidade dos meios humanos e materiais 

disponíveis e obriga a pedido de ajuda a 

serviços exteriores (ex: Bombeiros, Protecção 

Civil, INEM, etc.). 

Obriga a evacuar parcialmente ou totalmente 

as instalações de forma ordenada e controlada. 

Situação de emergência que 

pode ultrapassar os limites 

da fábrica e assim criar no 

meio ambiente ou nas zonas 

e populações vizinhas 

poluição, situações de risco 

ou perigo iminente, 

implicando a paragem do 

processo produtivo. 

1 Toque 

contínuo de 

sirene de 90 

seg 

 

FIM DE 

EMERGÊNCIA 
 

O Fim de Emergência é considerado quando a situação de emergência parcial 

ou total está controlada e orientada pela Equipa de 1ª Intervenção e/ou 

Serviços Exteriores, não havendo qualquer perigo em termos humanos, 

ambientais ou materiais. 

Os colaboradores regressam à situação normal. 

4 Toques de 

sirene 

intermitente 

de 5 seg 
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V.3 – Convocatória do Grupo de Gestão de Emergências 
 

O diagrama que se descreve de seguida representa todo o processo, desde a deteção de um incidente até 

à convocatória de todo o Grupo de Gestão de Emergência, no sentido de pôr em ação o PEI.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 1: A sirene da fábrica possui fonte de alimentação emergência do tipo baterias ou UPS. 

NOTA 2: A Portaria só acionará os alarmes de emergência com ordens expressas do Coordenador de Segurança ou seu substituto. 

NOTA 3: Em qualquer situação de emergência faz-se o relatório de não conformidade. 

 
 
 
 
 

 

INCIDENTE 
 

Pode ser solucionado no local sem 
qualquer ajuda? 

SIM  
(Emergência Local) 

NÃO 

Parar de imediato as operações 
necessárias e resolver o 

problema 

Parar de imediato as operações 
necessárias e acionar o alarme local se 

aplicável 

NOITE NOITE 

Avisar Coordenador 
de Fábrica 

DIA 

Avisar Coordenador de 
Fábrica 

Avisar Chefia 
hierárquica 

DIA 
 

Avisar Chefia 
hierárquica 

Avisar o Coordenador das 
Equipas de Assistência 

Contactar o Coordenador de Segurança, 
Coordenador de Equipa de 1ª Intervenção e 

Operacional de Segurança 

Avaliar a gravidade da 
situação 

Atuar de acordo com 
“Emergência Parcial” 

Atuar de acordo com 
“Emergência Total” 

Contactar a Portaria 
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V.3.1 ACTUAÇÃO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 
 

A rapidez com que um problema sério de gestão corrente se transforma em situação grave pode variar de 

modo significativo. 

A forma da empresa tratar tais desenvolvimentos, tanto a nível estratégico como a nível de comunicação, 

determina a atitude a tomar para controlo da situação. 

De modo a que os colaboradores consigam reconhecer facilmente uma emergência, a empresa instalou um 

sistema de sirenes especificamente para o alarme de situações de emergência. 

As acções a tomar são em função da natureza e urgência das circunstâncias. 

Coloca-se então a questão: O que fazer em situações de emergência? 

 
 Todos os trabalhadores internos e externos devem seguir as seguintes Instruções de Emergência. 

 

INSTRUÇÕES DE EMERGÊNCIA 

Se ouvir a sirene: 

1º Atenção: Sempre que ouvir os toques de sirene da empresa, de acordo com o capítulo V.2, significa 

que está a acontecer uma situação de emergência (incêndio, explosão, derrame, 

emissões gasosas tóxicas). 

2º Quando soar a sirene de alarme na fábrica proceda de acordo com o seguinte: 

• Seguir os procedimentos de acordo com Instruções Operativas de cada Departamento, 

Serviço ou Equipamento da fábrica.  

• Antes de abandonar o local e sempre que for possível, mas nunca correndo riscos pessoais, 

devem ser seguidos procedimentos de paragem em situação de emergência. 

Caso detete um incidente: 

 Qualquer trabalhador interno ou externo que detete um incidente que, sem controlo, pode 

apresentar ameaça para o meio ambiente e/ou segurança, deve dirigir-se e relatar os factos ao 

respetivo Chefe de Departamento (ou Serviço) ou o Coordenador de Fábrica (durante a noite) 

e/ou comunicar directamente à Portaria. 

 Se se tratar de um problema menor, ou devido a causas estranhas à empresa, o Chefe do 

Departamento/Serviço (ou o Coordenador de Fábrica, durante a noite) deve: 

• Confirmar os factos. 

• Investigar os rumores. 

• Identificar e localizar testemunhas. 
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 Cabe ao Chefe do Departamento/Serviço (ou o Coordenador de Fábrica, durante a noite) 

avaliar, inicialmente a gravidade do incidente e, se necessário, informar ou pedir auxílio à 

Portaria.  

 Após contacto da Portaria, todos os membros do Grupo de Gestão de Emergência devem 

reunir-se com o Coordenador de Segurança ou seu substituto na Portaria, ou em lugar a 

definir na situação de emergência pelo Coordenador de Segurança com o objectivo de:  

• Identificar a natureza da emergência. 

• Acionar o PEI, tão rápido quanto possível. 

• Informar os escalões superiores, se necessário. 

• Decidir a estratégia de ação. 

• Tomar as medidas de segurança apropriadas. 

• Adaptar o plano de comunicação aos acontecimentos atuais. 

• Centralizar a informação no Porta-voz (tanto a que entra na empresa como a que 

sai para o exterior). 

 O Coordenador de Segurança dirige em seguida o desenrolar das operações a fim de evitar 

qualquer confusão ou repetição de acções que podem dar origem a ordens inúteis. 

 Cabe ao Coordenador de Segurança em conjunto com o Chefe do Departamento/Serviço fazer a 

investigação para determinar as causas e extensão do problema e tomar acções imediatas para 

atenuar os efeitos no local do incidente, solucionando o problema desde a sua origem.  

 Os Membros Não Permanentes e os do grupo de suporte interno Grupo de Gestão de Emergências, 

deverão estar sempre contactáveis através dos números de telemóveis, que para o efeito deverão 

ser permanentemente atualizados. 

 O Fim de Situação de Emergência é decidido pelo Coordenador de Segurança, ou substituto, e 

comunicado aos restantes elementos do Grupo de Gestão de Emergências e à Portaria que fará 

soar o alarme de FIM DE EMERGÊNCIA. 

 Após todos os elementos ativos na resolução deverão fazer uma reunião de discussão a fim de 

fazer uma análise de como correu toda a ação. 

 O GGE deverá realizar o preenchimento dos relatórios de não conformidade dos incidentes 

ocorridos. 

 

Nota: A Portaria pode dar auxílio no contacto com os intervenientes na emergência, se tal for 

necessário.  

O cumprimento destas instruções é fundamental e indispensável para o sucesso da atuação 

dos meios de socorro internos e externos. 
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V.4 – Procedimentos Gerais 
 

V.4.1 – PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA PARCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

EMERGÊNCIA PARCIAL 

NOTA: Todos os elementos do Grupo de Gestão de Emergência devem 
cumprir as suas funções, de acordo com o descrito no capítulo 
II.3 – Funções dos elementos permanentes do GEE. 

Apoiar na gestão 
de emergência 

Operacional de 
Segurança 

 

Não 

Coordenador de Segurança 

Não 

Contactar com a chefia direta 

Atuar com os meios de 1ª intervenção 

Contactar com a portaria 

Contactar com o coordenador de segurança, coordenador 
da equipa de 1º intervenção, e operacional de segurança 

Decidir o tipo de emergência e convoca 
os elementos do grupo de emergência 

 

Proceder ao corte de energia da 
instalação/edifício 

Acionar o toque de 
emergência parcial 

Definir e orientar as operações. Se 
necessário proceder à evacuação de 

acordo com o presente no capítulo VI.3 

Mandar acionar o toque de sirene 
indicativo do tipo de emergência 

Contactar com os meios 
de 2ª intervenção (se 

aplicável) 

Apoiar a chegada da Equipa de 2ª 
intervenção (BVC) 

Equipa de 1ª 
Intervenção Portaria 

 

Acompanhar a atuação da equipa de 2ª 
intervenção 

Fim de Emergência: Mandar acionar 
toque 

Apoiar a Equipa 
de 2ª 

Intervenção 

Condicionar o acesso de viaturas 
e garantir o acesso livre para a 

Equipa de 2ª Intervenção e meios 
de emergência (se aplicável) 

Situação 
controlada? 

Situação 
controlada? 

Sim 

Sim 

Informar a portaria para contactar a 
Equipa de 2ª intervenção (BVC) 

Intervir com meios de combate a 
emergências e verificar se 
existem vítimas, em caso 

afirmativo, promover o seu 
resgate em segurança 
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V.4.2 – PROCEDIMENTO EM EMERGÊNCIA TOTAL 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

Coordenador de Segurança 

Não 

Contactar com a chefia direta 

Atuar com os meios de 1ª intervenção 

Contactar a portaria 

Contactar o coordenador de segurança, coordenador da 
equipa de 1º intervenção e operacional de segurança 

Decidir o tipo de emergência e convoca os 
elementos do grupo de emergência 

 

Proceder ao corte de energia da 
instalação/edifício 

Acionar o toque de 
emergência total 

Definir e orienta as operações. Se 
necessário proceder à evacuação de 

acordo com o presente no capítulo VI.3 

Mandar acionar o toque de sirene indicativo 
do tipo de emergência 

Contactar com os meios 
de 2ª intervenção 

Apoiar à chegada da Equipa de 2ª 
intervenção (BVC) 

EMERGÊNCIA TOTAL 

Equipa de 1ª 
Intervenção Portaria 

 

Acompanhamento da atuação da 
equipa de 2ª intervenção / Analisar a 

necessidade de evacuação 
parcial/total 

Fim de Emergência: Mandar acionar 
toque 

Apoiar da Equipa 
de 1ª 

Intervenção 

Condicionar o acesso de viaturas e 
garantir o acesso livre para a Equipa 

de 2ª Intervenção e meios de 
emergência 

Situação 
controlada? 

Sim 

Chamar a Equipa de 2ª intervenção (BVC) 

Apoiar na gestão de 
emergência 

Operacional de 
Segurança 

 

Intervir com meios de combate a 
emergências e verificar se 
existem vítimas, em caso 

afirmativo, promover o seu 
resgate em segurança 
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V.4.3 – PROCEDIMENTO EM CASO DE DERRAME 
 
 
A tabela seguinte define as responsabilidades e funções a considerar em caso de derrame com base no 

Regulamento de Derrames de Produtos Químicos aprovado pela Inspeção Geral do Trabalho. 

 

Função Emergência Local Emergência Parcial Emergência Total 

Executante Avisa Coordenador de 
Fábrica 

Avisa Coordenador de Fábrica Avisa Coordenador de 
Fábrica 

Coordenador de 
Fábrica 

Toma Medidas 
Avisa Operador da ETAR 
Elabora relatório escrito 
para o Chefe de Serviço 
respetivo 

Toma Medidas 
Avisa Operador da ETAR 
Avisa o Chefe Serviço 
Segue diretivas emitidas por 
este 
Elabora relatório escrito para 
o chefe de Departamento 
respetivo 

Avisa: operador ETAR/Chefe 
Departamento/Chefe 
ETAR/Diretor 

Operador da ETAR Toma Medidas 
Toma Medidas para 
contenção 
Elabora Relatório Interno 

Toma Medidas 
Elabora Relatório Interno 

Chefe de 
Departamento 

Toma conhecimento do 
relatório 
Analisa o cumprimento dos 
procedimentos 

Toma conhecimento do aviso 
Define acções suplementares 
Apura responsabilidades 
Avisa Chefe da ETAR 

Define acções 
suplementares 
Informa o Diretor 
 

Técnica de Ambiente 

Toma conhecimento do 
relatório 
Analisa o cumprimento dos 
procedimentos 

Toma Medidas adicionais 
Elabora Relatório para a 
Direção 

Toma Medidas 
Elabora Relatório para a 
Direção 

Diretor Toma conhecimento 
 

Toma conhecimento 
Analisa 
Decide 

Toma conhecimento 
Analisa 
Coordena e decide 
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V.4.4 – PARAGEM DE EMERGÊNCIA DE EQUIPAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para efeitos do PEI define-se como equipamento essencial: 

• CALDEIRA DE RECUPERAÇÃO 

• TURBINAS 

• ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA E DE AR COMPRIMIDO 

• ETAR 

• ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA 

• CENTRAL DE INCÊNDIO 
 

 

 

Avaliar a gravidade da 
situação  

 
EMERGÊNCIA  

 
 

Paragem de Emergência 
Necessária? 

DIA NOITE 

Avisar Chefia hierárquica 

Necessária Paragem de 
Emergência de Equipamento 

Essencial? 

NÃO SIM 

FIM Contactar a Chefia Direta 

Contactar a Portaria Chefia hierárquica 
autoriza paragem 

Avisar Coordenador de 
Fábrica 

Coordenador das Equipas 
de Assistência  

Coordenador de Assistência 
autoriza paragem 

DIA NOITE 

Contactar o Coordenador de 
Segurança e Coordenador da 

Equipa de 1ª Intervenção 

Contactar o Coordenador 
de Prevenção  

Atuar de acordo com 
“Emergência Parcial” 
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V.5 – Procedimentos de Emergência 

V.5.1 INCÊNDIOS 
 

Caso ocorra odor a fumo, chamas de fogo ou ruído de crepitação de fogo, procurar evitar o pânico e seguir 

as seguintes instruções: 

1º. Dar o alerta de incêndio à chefia direta. 

2º. Atuar com os meios disponíveis. 

3º. Contactar a Equipa de 1ª Intervenção, Portaria e Chefe de Departamento. 

4º. Contactar o Coordenador de Segurança e Coordenador da Equipa de 1ª Intervenção. 

5º. Desligar imediatamente a eletricidade e o gás. 

6º. Atuação da Equipa de 1ª Intervenção. 

7º. Decisão do tipo de emergência. 

8º. Evacuar todas as pessoas para o local de concentração, se necessário. 

9º. Não perder tempo a salvar objetos. 

10º. Deslocar-se tão perto do solo quanto possível 

11º. Proteger a boca com um pano húmido e respirar através dele. 

12º. Para extinguir o fogo usar água, um extintor apropriado ou abafar as chamas com um 

cobertor, areia ou terra. 

 
VI.5.2 FUGAS DE GÁS 

Sempre que haja suspeita ou certeza da existência de uma fuga de gás, adotar os seguintes 

procedimentos de segurança: 

1º. Caso se confirme a sua existência, fechar as válvulas de segurança. 

2º. Ventilar os compartimentos, abrindo portas ou janelas. 

3º. Não ligar nem desligar os aparelhos elétricos das tomadas, não acionar interruptores ou 

efetuar qualquer comunicação com meios elétricos de modo a evitar ignição/explosão.  

4º. Procurar zonas seguras e dar o alerta à chefia direta. 

5º. A Chefia Direta procederá conforme o esquema de comunicações para convocatória do 

grupo GGE (Ver V.3). 

  
 

VI.5.3 SISMOS 
 

Na ocorrência de um sismo, devem ser seguidas as orientações descritas no Plano de Evacuação. Após o 

sismo, deverão ser adotados os seguintes procedimentos de segurança: 

1º. Cortar a água e o gás. 

2º. Desligar a eletricidade. 
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3º. Não fumar nem acender fósforos ou isqueiros. 

4º. Não ligar interruptores. 

5º. Não usar o telefone, exceto para pedir socorro urgente. 

6º. Não reocupar os edifícios com grandes estragos nem se aproximar de estruturas 

danificadas. 

7º. Evitar passar por locais onde existam fios elétricos soltos. 

8º. Nunca tocar em objetos metálicos. 

 

VI.5.4 DERRAMES 
 

Aquando da ocorrência de derrames, embora enquadráveis, na generalidade, no modo de proceder 

definido no Plano de Emergência Interno, o seu tratamento é aqui referido com maior detalhe, dado ser 

necessário averiguar da sua importância, pois os mesmos podem pôr em causa não só a segurança de 

pessoas e bens, como eventualmente, a segurança do meio ambiente. 

Assim, sempre que se verifique derrame de produtos químicos (descargas sem controlo) quer seja para 

as águas do rio, para solo ou atmosfera, é obrigatório dar a informação da ocorrência do derrame por 

menor que ele seja, à respectiva chefia, tendo em consideração o descrito no V.4.3. 

 

 
 
 
 

  



 

Anexo 4 

Cálculo da altura mínima da chaminé de acordo com a Portaria n.º 190-A/2018 



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)

D Distância em m, entre a chaminé e o obstáculo

L Largura do obstáculo em metros

1.2 - Verificação de Obstáculo Próximo

Potenciais obstáculos na vizinhança (código da planta de implantação - ver  Anexo)

6 8 15 17 18 19 23 31

Nome

Edif. Digestor
Edif. 

Branqueamento
Edif. Bioeléctrica Foz Edif. Caldeira Recup.

Edif. Caldeira Biomassa (a 

desactivar)

Edif. 

Concentração 

Licor

Silo Estila
Edif. Nova Caldeira 

Biomassa

Cota do terreno na base da chaminé, m 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

altura do obstáculo, m 29.5 22.8 30.2 28.0 28.5 22.4 26.7 35.5

Cota do terreno na base do obstáculo, m 30.0 30.0 30.0 30 30.0 30.0 30.0 30.0

Altura do obstáculo (ho), m 29.5 22.8 30.2 28.0 28.5 22.4 26.7 35.5

D, m 154 280 233 166 165 116 69 0

L, m 33 16 25 48 33 19 23 31

D/5 30.8 56.0 46.6 33.1 32.9 23.2 13.8 0.0

1 + (14D)/300 8.2 14.1 11.9 8.7 8.7 6.4 4.2 1.0

Existe obstáculo ? FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO VERDADEIRO VERDADEIRO

2.2 - Cálculo de Hc (m)

Hc = h0 + 3 - 2D/5h0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.7 38.5

Hc 38.5

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 (a 6% O2)

Humidade dos gases, %

Temperatura dos gases, ºC 155 155 155

Pressão dos gases, kPa

Teo de O2, %

Caudal real dos gases, m3/h 230559 230559 230559

Temperatura média anual, ºC 15.7 15.7 15.7

Diferencial de temperatura, DT 139 139 139

Factor de Correcção, F 680 340 340

Concentração poluentes, mg/Nm3 (6%)

Concentração de poluentes, mg/Nm3 (%real O2)

Caudal mássico de poluentes, q, kg/h 0.61 16.9 6.12

Concentração de referência, Cr, mg/m3 0.15 0.14 0.1

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

S = (F x q)/C 4162 57528 29726

Hp = S^0.5 x (1/(Q x DT))^1/6 3.6 13.5 9.7

Hp = 13.5

3.3 - Verificação de Dependência

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

Hi > Hj/2

Hj > Hi/2

Distância entre chaminés, m 281.5 146

Caudal volúmico real dos gases, Nm3/h 143459 130584

Carga mássica máxima em Partículas, kg/h 0.2 0.61

Carga mássica máxima em NOx, kg/h 20.5 19.8

Carga mássica máxima em SO2, kg/h 2.3 8.6

Temperatura dos gases, ºC 126.0 68

Altura da  chaminé 60.7 50.1

Verificação

D i a j < Hi + Hj + 10 m 120.7 FALSO 110.1 FALSO

Hi > Hj/2 30.35 VERDADEIRO 25.05 VERDADEIRO

Hj > Hi/2 25.0 VERDADEIRO 25.0 VERDADEIRO

Existe Dependência ?

3.4 - Recálculo de Hp

Partículas NOx SO2

Caudal real dos gases total, Nm3/h 230559 230559 230559

Temperatura dos gases, ºC (ponderada) 155 155 155

Temperatura média anual, ºC 15.7 15.7 15.7

Diferencial de temperatura, DT 139 139 139

Factor de Correcção, F 680 340 340

Caudal mássico de poluentes, q, kg/h 0.61 16.92 6.12

Concentração de referência, Cr, mg/m3 0.15 0.14 0.1

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

S = (F x q)/C 4162 57528 29726

Hp = S^0.5 x (1/(Q x DT))^1/6 3.6 13.5 9.7

Valor final de Hp, m 13.5

4 - Altura Regulamentar, m 38.5

5 - Altura projectada, m 50

6 - Altura da chaminé verifica o critério? Sim

Cálculo da Altura de Chaminés, de acordo com a Portaria n.º 190-A/2018, de 2 de Julho

Fonte FF4 (Nova Caldeira a Biomassa)

FALSO FALSO

Chaminé Bioeléctrica Foz Caldeira de Recuperação

EIA do Projecto de Alteração da Caima Energia 

Fonte FF4 - Nova Caldeira a Biomassa 1



 

Peças Desenhadas 

                                Desenho n.º 21.21.EST.80.001 – Implantação Geral 

                                Desenho n.º 21.21.EST.80.010 – Armazenagem Temporária de Resíduos 

                                Desenho n.º 21.21.EST.30.002 – Alimentação de Biomassa. Transportadores 

                                Desenho n.º 21.21.EST.30.003 – Caldeira de Biomassa 

                                Desenho n.º 21.21.EST.30.004 – Turbina de Condensação 

                                Desenho n.º 21.21.EST.30.005 – Sala de Quadros e MCC 

                                Desenho n.º 21.21.EST.80.006 – Distribuição de Água de Processo 

                                Desenho n.º 21.21.EST.80.007 – Redes de Efluentes 

                                Desenho n.º 21.21.EST.80.008 – Implantação das Chaminés 

                                Desenho n.º 21.21.EST.80.009 – Nova Chaminé. Pormenores 

                                Desenho n.º 21.21.EST.80.011 – Fontes de Ruído 
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31 CALDEIRA A BIOMASSA 35.50900 m²

32

33

34

TURBINA / SALA DE MÉDIA TENSÃO

TORRE DE REFRIGERAÇÃO

ESTALEIRO (PROVISÓRIO)

19.00385 m²

11.60130 m²

-2500 m²

Substituido por:Escala/s :  1:1000 Escala de plotagem :    1:1

Sinais de
acabamento

Material:

Acab. geral

Tol. geral

12.5
=

=

Rev.

*
Des.

0.8

*

=

Verif.
Aprov.

3.2
=

Data
Alteração

Project.
Nome

Verificou

  Ficheiro CAD.

Substitui:

Data Executou

   *

Aprovou

NOVA CENTRAL A BIOMASSA
Projeto de Execução

Instalações: Áreas; Elevações
Implantação Geral

21.21.EST.80.001

07/01/2021 MPernadas
JSilva

*

Departamento: GABINETE DE PROJETOS

CALDEIRA A BIOMASSA

TURBINA / SALA DE MÉDIA TENSÃO

TORRE DE REFRIGERAÇÃO

ESTALEIRO (PROVISÓRIO)

TRANSPORTADORES DE BIOMASSA

LEGENDA:

( * -  CÉRCEA DOS EDIFÍCIOS)

9.00

08/01/2021

PERÍMETRO FABRIL
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Substituido por:Escala/s :  1:1000 Escala de plotagem :  A1 - 1:1
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Substituido por:Escala/s :  1:200 Escala de plotagem :        A1 - 1:20
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Alimentação de Biomassa
Transportadores



Substituido por:Escala/s :  1:100 Escala de plotagem :    A0 - 1:1
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Substituido por:Escala/s :  1:100 Escala de plotagem :    A1 - 1:1
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LINHA AUTOMÁTICA 

ARMAZÉM DA PASTA [212]

RECUPERAÇÃO

FIBRAS [235]

ESTAÇÃO DE
BOMBAGEM

DE

PREPARAÇÃO DA MADEIRA [203]

SECAGEM [210]

DE EMBALAGEM [211]

PREPARAÇÃO DE ÁCIDO

BRANQUEAMENTO [208]

LAVAGEM [206]

DIGESTORES [205]

CONC. DE LICOR [220]

CENTRAL DE 

CENTRAL ELÉCTRICA [223]

CENTRAL DE BIOMASSA

OFICINAS MANUTENÇÃO [247]ARMAZEM GERAL [248]

TRATAMENTO

EFLUENTES [236]
DE

GABINETE TÉCNICO
GABINETE PROJECTOS

PARQUE DE MADEIRAS [202]

VAPOR [221]

Substituido por:Escala/s :  1:1000 Escala de plotagem :  A1 - 1:1

Sinais de
acabamento

Material:

Acab. geral

Tol. geral

12.5
=

=

Rev.

*
Des.

0.8

*

=

Verif.
Aprov.

3.2
=

Data
Alteração

Project.
Nome

Verificou

  Ficheiro CAD.

Substitui:

Data Executou

   *

Aprovou

NOVA CENTRAL A BIOMASSA
Projeto de Execução
Redes de Efluentes

21.21.EST.80.007

11/01/2021 MPernadas
JSilva

*

Departamento: GABINETE DE PROJETOS

12/01/2021
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M = -17103.5958
P = -21749.9366

M = -17076.0834
P = -21731.5576

LEGENDA:

SIMBOLOGIA:

CALDEIRA A BIOMASSA

TURBINA / SALA DE MÉDIA TENSÃO

TORRE DE REFRIGERAÇÃO
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LINHA AUTOMÁTICA 

ARMAZÉM DA PASTA [212]

RECUPERAÇÃO

FIBRAS [235]

ESTAÇÃO DE
BOMBAGEM

DE

PREPARAÇÃO DA MADEIRA [203]

SECAGEM [210]

DE EMBALAGEM [211]

PREPARAÇÃO DE ÁCIDO

BRANQUEAMENTO [208]

LAVAGEM [206]

DIGESTORES [205]

CONC. DE LICOR [220]

CENTRAL DE 

CENTRAL ELÉCTRICA [223]

CENTRAL DE BIOMASSA

OFICINAS MANUTENÇÃO [247]ARMAZEM GERAL [248]

TRATAMENTO

EFLUENTES [236]
DE

GABINETE TÉCNICO
GABINETE PROJECTOS

PARQUE DE MADEIRAS [202]

VAPOR [221]

Substituido por:Escala/s :  1:1000 Escala de plotagem :  A1 - 1:1

Sinais de
acabamento

Material:

Acab. geral

Tol. geral

12.5
=

=

Rev.

*
Des.

0.8

*

=

Verif.
Aprov.

3.2
=

Data
Alteração

Project.
Nome

Verificou

  Ficheiro CAD.

Substitui:

Data Executou

   *

Aprovou

NOVA CENTRAL A BIOMASSA
Projeto de Execução

Implantação das chaminés

21.21.EST.80.008

11/01/2021 MPernadas
JSilva

*

Departamento: GABINETE DE PROJETOS

12/01/2021

LEGENDA:

CALDEIRA A BIOMASSA

TURBINA / SALA DE MÉDIA TENSÃO

TORRE DE REFRIGERAÇÃO

FF2

FF4FF1

FF3

NOVA CHAMINÉ DA CALDEIRA A BIOMASSAFF4

FF3

CHAMINÉ DA CALDEIRA A BIOMASSA
EXISTENTE A DESATIVARFF2

CHAMINÉ DA CALDEIRA DE RECUPERAÇÃOFF1

CHAMINÉ DA CALDEIRA AUXILIAR
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PREPARAÇÃO DA MADEIRA [203]

PARQUE DE MADEIRAS [202]

Substituido por:Escala/s :  1:500 Escala de plotagem :  A1 - 1:1

Sinais de
acabamento

Material:

Acab. geral

Tol. geral

12.5
=

=

Rev.

*
Des.

0.8

*

=

Verif.
Aprov.

3.2
=

Data
Alteração

Project.
Nome

Verificou

  Ficheiro CAD.

Substitui:

Data Executou

   *

Aprovou

NOVA CENTRAL A BIOMASSA
Projeto de Execução

Nova chaminé _ Pormenores

21.21.EST.30.009

11/01/2021 MPernadas
JSilva

*

Departamento: GABINETE DE PROJETOS

12/01/2021

LEGENDA:

CALDEIRA A BIOMASSA

TURBINA / SALA DE MÉDIA TENSÃO

TORRE DE REFRIGERAÇÃO

FF4

NOVA CHAMINÉ DA
CALDEIRA A BIOMASSAFF4

TUBO DN80

FLANGE DN80, PN10

FLANGE CEGA
DN80, PN10

CHAMINÉ DA NOVA CALDEIRA
DE BIOMASSA (H=70m)

LOCALIZAÇÃO (M;P)

M= -17050.8307
P= -21740.5049

IMPLANTAÇÃO PARCIAL

S/ ESCALA
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LINHA AUTOMÁTICA 

ARMAZÉM DA PASTA [212]

RECUPERAÇÃO

FIBRAS [235]

ESTAÇÃO DE
BOMBAGEM

DE

PREPARAÇÃO DA MADEIRA [203]

SECAGEM [210]

DE EMBALAGEM [211]

PREPARAÇÃO DE ÁCIDO

BRANQUEAMENTO [208]

LAVAGEM [206]

DIGESTORES [205]

CONC. DE LICOR [220]

CENTRAL DE 

CENTRAL ELÉCTRICA [223]

CENTRAL DE BIOMASSA

OFICINAS MANUTENÇÃO [247]ARMAZEM GERAL [248]

TRATAMENTO

EFLUENTES [236]
DE

GABINETE TÉCNICO
GABINETE PROJECTOS

PARQUE DE MADEIRAS [202]

VAPOR [221]

Substituido por:Escala/s :  1:1000 Escala de plotagem :  A1 - 1:1

Sinais de
acabamento

Material:

Acab. geral

Tol. geral

12.5
=

=

Rev.

*
Des.

0.8

*

=

Verif.
Aprov.

3.2
=

Data
Alteração

Project.
Nome

Verificou

  Ficheiro CAD.

Substitui:

Data Executou

   *

Aprovou

NOVA CENTRAL A BIOMASSA
Projeto de Execução

Fontes de Ruído

21.21.EST.80.011

12/01/2021 MPernadas
JSilva

*

Departamento: GABINETE DE PROJETOS

13/01/2021

LEGENDA:

CALDEIRA A BIOMASSA

TURBINA / SALA DE MÉDIA TENSÃO

TORRE DE REFRIGERAÇÃO

FONTE DE RUÍDO NºFR..

FONTE DE RUÍDO Nº2
TURBINA DE CONDENSAÇÃO

FONTE DE RUÍDO Nº1
CALDEIRA A BIOMASSA

FONTE DE RUÍDO Nº3
T. ARREFECIMENTO

FR3

FR1
FR2

FONTES DE RUÍDO (FR) NÍVEIS DE RUÍDO
NO EXTERIOR

FR1 - CALDEIRA A BIOMASSA

FR2 - TURBINA DE CONDENSAÇÃO

FR3 - TORRE DE ARREFECIMENTO

£ 80 dB (A)

£ 80 dB (A)

£ 80 dB (A)
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