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Anexo I
Declaração de Impacte Ambiental do Projecto da Nova Caldeira a Biomassa

Nova Caldeira a Biomassa da Navigator Pulp Figueira – RECAPE

Declaração de Impacte Ambiental
Designação do projeto

Nova Caldeira a Biomassa da Navigator Pulp Figueira

Fase em que se encontra
o projeto

Estudo Prévio

Tipologia do projeto

Anexo II, n.º 3, alínea a) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro

Enquadramento no
regime jurídico de AIA

Artigo 1.º, n.º 4, alínea b), subalínea i) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31
de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de
dezembro

Localização
(freguesia e concelho)

Complexo Industrial da Figueira da Foz da Navigator, freguesias de Marinha
das Ondas e de Lavos, concelho da Figueira da Foz

Identificação das áreas
sensíveis

Não são afetadas áreas sensíveis definidas nos termos do disposto na alínea
a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro

Proponente

Navigator Pulp Figueira

Entidade licenciadora

Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. (IAPMEI)

Autoridade de AIA

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.
O projeto insere-se no Complexo Industrial da Figueira da Foz (CIFF) e diz
respeito à construção e exploração de uma nova caldeira a biomassa a
instalar na fábrica de pasta da Navigator Pulp Figueira.

Descrição sumária do
projeto

A nova caldeira a biomassa terá uma potência térmica de 131 MW e irá
produzir vapor de alta pressão numa caldeira de leito fluidizado para
alimentação aos grupos turbogeradores TG1 a TG4 para cogeração de energia
térmica e elétrica, substituindo a caldeira a biomassa existente, a caldeira a
óleo, atualmente a queimar gás natural, e os turbogeradores da central de
cogeração da Navigator Paper Figueira, que ficarão em reserva.
Nas condições nominais, a nova caldeira será capaz de produzir 150 t/h de
vapor a 92 bar e a uma temperatura media de 490º C.
O combustível a utilizar será a casca de eucalipto produzida internamente no
processo de preparação da madeira, os rejeitados da crivagem da pasta crua,
as lamas primárias do tratamento de efluentes e, ainda, biomassa florestal
residual, adquirida no exterior, com um consumo previsto de 20 kg/s.
Em situações de arranque e paragem da instalação será utilizado gás natural
como combustível.
A biomassa florestal inclui material proveniente de espécies florestais como o
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eucalipto, pinheiro bravo e manso, sobreiro, azinheira, acácias, carvalhos,
outras folhosas e outras resinosas, sem outra utilização que não seja a
queima, incluindo a biomassa residual de exploração e manutenção florestal
e cepos, numa disponibilidade líquida, para a área geográfica relevante para o
CIFF, de cerca de 193 000 t/ano, de acordo com o EIA.
A caldeira irá dispor, ainda, de três queimadores auxiliares a gás natural, com
a potência térmica de 3 x 15 MW, a utilizar em situações de arranque e
paragem, bem como de quatro queimadores auxiliares de 30 MW de potência
unitária, também a gás natural, que poderão ser utilizados quando o teor de
humidade da biomassa for muito elevado. Os queimadores de gás natural
serão de baixa emissão de NOx.
A tecnologia de leito fluidizado baseia-se na criação de um leito de partículas
sólidas suspensas, obtido a partir da insuflação de ar primário através do
material, neste caso areia, que assenta sobre o fundo da fornalha. Conseguese assim manter as partículas solidas do leito em suspensão, através de uma
corrente gasosa ascendente, pelo que a mistura se comporta como um fluido.
O leito é mantido a temperaturas controladas, entre 800 – 900 °C, através da
recirculação dos gases de combustão que regulam o teor de oxigénio na
fornalha.
Associada à instalação da nova caldeira de vapor a biomassa, a alojar no
edifício existente da antiga caldeira de recuperação, prevê-se a
implementação das seguintes unidades físicas e funcionais:
• Novo silo de armazenagem de biomassa com capacidade útil de 15 000
m3 e linha de transferência/interligação com a existente;
• Sistemas auxiliares da caldeira (água de alimentação, água de
compensação, circuitos de água/vapor, condicionamento químico,
injeção de ar);
• Exaustão de gases e sistemas de tratamento (injeção de amónia e cal
hidratada e filtro de mangas);
• Sistema de recolha e armazenagem de cinzas e escórias;
• Sistema interno de ar comprimido;
• Redes internas de água e esgotos;
• Sala de comando e controlo;
• Salas dos quadros elétricos.
No que se refere ao novo sistema de preparação de biomassa, este será
ligado à linha de transporte existente, que será prolongado, em cerca de 50
m, para alimentação aos silos diários de biomassa da nova caldeira.
A ampliação consiste na instalação de uma nova linha de receção,
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preparação, armazenagem e transferência de biomassa. Esta linha, em caso
de necessidade, também poderá receber casca proveniente da linha
existente, que se manterá em funcionamento.
O abastecimento de água ao CIFF é atualmente efetuado a partir de uma
tomada de água no rio Mondego, não estando prevista a necessidade de
efetuar alterações no sistema de captação e transporte de água, para além
das condutas internas de interligação à nova caldeira a biomassa.
As águas residuais da nova caldeira a biomassa serão ligadas diretamente à
rede de águas residuais do CIFF, seguindo para a respetiva ETAR, a qual tem
capacidade suficiente para comportar e depurar essas águas residuais, pelo
que não serão necessárias infraestruturas específicas para o efeito. As águas
pluviais da nova área a impermeabilizar serão igualmente ligadas as redes
existentes do CIFF.
A gestão dos resíduos processuais da nova caldeira a biomassa será integrada
no sistema de gestão existente, o qual está preparado para responder às
novas solicitações.
A fase de construção e de montagens terá a duração de cerca de 20 meses,
contemplado em média cerca de 70 trabalhadores, podendo atingir no seu
pico cerca de 250 trabalhadores. Os estaleiros de apoio à obra serão
localizados dentro das instalações do CIFF, junto às respetivas áreas de
construção, com uma ocupação total de cerca de 10 000 m2.
A nova caldeira a biomassa terá uma vida útil previsível de 25 anos, após o
que será avaliada a necessidade de proceder à sua reabilitação ou ao seu
desmantelamento.

Síntese do procedimento

Dando cumprimento ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA), nomeadamente o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro,
a Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. (IAPMEI), na qualidade de
entidade coordenadora do licenciamento do estabelecimento industrial, no
âmbito do SIR, onde se insere o projeto, remeteu à Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) para sujeição a AIA o Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
relativo ao projeto da “Nova Caldeira a Biomassa da Navigator Pulp Figueira”,
em fase de estudo prévio.
O projeto foi enquadrado no regime jurídico de AIA nos termos da subalínea
i), da alínea b), do n.º 4, artigo 1.º do referido diploma, não sendo
diretamente afetadas áreas definidas como sensíveis ao abrigo do disposto
no seu artigo 2.º.
Ao abrigo do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro,
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a APA, na qualidade de autoridade de AIA, nomeou, a 19 de julho de 2018, a
respetiva Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da
própria APA, da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), do
IAPMEI e do Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada
Prof. Baeta Neves (ISA/CEANB).
A metodologia adotada pela CA para a apreciação técnica do EIA contemplou
as seguintes etapas:
• Análise da conformidade do EIA – solicitação, no âmbito da avaliação
da conformidade do EIA, de elementos adicionais para os seguintes
capítulos/fatores ambientais: introdução e descrição do projeto; solos,
socioeconomia, ordenamento do território, qualidade do ar/emissões
atmosféricas, recursos hídricos, ambiente sonoro e reformulação do
resumo não técnico.
• Análise do aditamento, remetido pelo proponente.
• Declaração da conformidade do EIA, a 03 de outubro de 2018 e
solicitação de elementos complementares quanto aos recursos hídricos
e ambiente sonoro.
• Promoção, pela APA, de um período de consulta pública que decorreu
durante 30 dias úteis, de 11 de outubro a 22 de novembro de 2018. As
exposições recebidas durante este período encontram-se descritas no
Relatório de Consulta Pública.
• Solicitação de pareceres externos às seguintes entidades: Câmara
Municipal da Figueira da Foz, Direção-Geral de Energia e Geologia
(DGEG), Administração Regional de Saúde do Centro (ARS Centro),
Divisão de Resíduos Setoriais do Departamento de Resíduos
(APA/DRES.DRS), Divisão da Prevenção e Pós Avaliação do
Departamento de Avaliação Ambiental (APA/DAIA.DPP) e Divisão de
Gestão do Ar e Ruído do Departamento de Gestão Ambiental
(APA/DGA.DGAR). Os pareceres recebidos encontram-se incluídos em
anexo ao parecer da CA.
• Realização de uma visita ao local do projeto no dia 15 de novembro de
2018, na qual estiveram presentes representantes da CA, do
proponente e do consultor. Na sequência da reunião preliminar à visita,
identificou-se a necessidade de serem prestados esclarecimentos
complementares pelo proponente relativamente à análise de risco.
• Solicitação de esclarecimentos adicionais no que se refere aos recursos
hídricos no dia 30 de novembro de 2018, análise da resposta
transmitida e incorporação no parecer técnico da CA.
• Realização de reuniões parciais entre elementos da CA e análise técnica
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do EIA, com o objetivo de avaliar o projeto, os seus potenciais impactes
e a possibilidade dos mesmos serem minimizados/potenciados, bem
como os programas de monitorização propostos. A apreciação dos
fatores ambientais foi efetuada de acordo com os pareceres emitidos
pelas entidades que constituem a CA.
• Elaboração do parecer técnico final da CA tendo em consideração os
aspetos acima mencionados.
• Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA),
tendo em consideração o Parecer da CA e o Relatório da Consulta
Pública.
• Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do
Código do Procedimento Administrativo.
• Prescindido o proponente da totalidade do período disponível para
pronúncia em sede de audiência de interessados e sem que tivessem
sido apresentadas alegações sobre a proposta de DIA, foi emitida a
presente decisão.

Foram recebidos os seguintes contributos:
• Câmara Municipal da Figueira da Foz: informa que após análise dos
documentos disponíveis nos seus serviços, nada tem a corrigir ou a
acrescentar.

Síntese dos pareceres
apresentados pelas
entidades consultadas

• Direção-Geral de Energia e Geologia: refere esta entidade que, segundo
o EIA, o projeto não prevê proceder a alterações na arquitetura do
sistema de produção de energia elétrica, ou seja, na potência elétrica
instalada nos equipamentos licenciados por esta entidade, pelo que
refere ainda que nada obsta sobre o referido projeto de instalação da
caldeira da biomassa.
• APA/Divisão da Prevenção e Pós Avaliação do Departamento de
Avaliação Ambiental: dado o tema em questão e o caráter técnico da
informação transmitida neste parecer, optou-se por proceder à
elaboração de um capítulo independente, no parecer técnico final da
CA, relativo à análise de risco, no qual se incluiu a informação em
questão.
• APA/Divisão de Gestão do Ar e Ruído do Departamento de Gestão
Ambiental: o conteúdo da informação técnica transmitida neste
parecer foi incluído num capítulo independente relativo às emissões
gasosas.
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A consulta pública decorreu durante 30 dias úteis, de 11 de outubro a 22 de
novembro de 2018, tendo sido recebidas, neste âmbito, sete exposições com
a seguinte proveniência:
• Administração Regional de Saúde do Centro IP - ACES do Baixo
Mondego;
• Turismo de Portugal, IP;
• Gabinete do Estado Maior da Forca Área (EMFA);
• Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC);
• Direção Geral do Território (DGT);
• Dois Cidadãos.
Síntese dos resultados da Consulta Pública
A Administração Regional de Saúde do Centro IP - ACES do Baixo Mondego
transmite que o seu parecer é favorável relativamente às condições higiosanitárias e de saúde pública na construção da nova caldeira de biomassa
uma vez que foram salvaguardados os riscos para a saúde dos trabalhadores
assim como do aglomerado populacional.
Síntese do resultado da
consulta pública e sua
consideração na decisão

O Turismo de Portugal, IP considera que este projeto não tem impactes que
conflituam com as atividades turísticas existentes no concelho da Figueira da
Foz. Alerta para a efetivação das medidas preventivas de minimização dos
impactes gerados e dos planos de monitorização previstos.
O EMFA informa que o projeto em questão não se encontra abrangido por
qualquer servidão de unidades afetas à Força Aérea.
A ANAC refere que na área de implantação do projeto não existem servidões
aeronáuticas ou infraestruturas aeronáuticas. Transmite ainda que através da
análise da informação existente, a “Verificação da Altura Chaminé Principal”,
será maior ou igual a 72,4 m. Deste modo, deverá ser levado em consideração
o disposto na Circular Aeronáutica - CIA 10/03, de 6 de maio – Limitações em
Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea.
A DGT informa que dentro do limite da área de intenção do projeto não
existem vértices geodésicos da Rede Geodésica Nacional (RGN), nem marcas
de nivelamento da Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão
(RNGAP).
Refere ainda que o seu parecer é desfavorável até que as questões
relacionadas com a cartografia (não respeita o estipulado no n.º 4 do artigo
2.º e no n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 141/2014, de 19 de setembro)
e os limites administrativos (no âmbito da Carta Oficial de Portugal) estejam
solucionados.
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Um cidadão que apresenta comentários refere que a empresa não devia ter
licença para operar em Portugal pela poluição que causa nos rios.
Um outro cidadão refere que o Estudo de Impacte Ambiental não avalia o
principal resíduo gerado por uma caldeira a biomassa, questionando qual o
destino final das cinzas geradas pela queima e da areia utilizada no leito da
caldeira, nomeadamente se irá para aterro, para valorização ou se haverá
outra solução.
Por outro lado, enaltece a utilização de biomassa florestal residual, por ser
um recurso endógeno, natural e renovável que contribui para uma exploração
florestal mais responsável, com a diminuição dos riscos de incêndio.
Consideração dos resultados da Consulta Pública na decisão
Relativamente às questões apresentadas por um dos cidadãos,
nomeadamente quanto ao destino final das cinzas geradas pela queima e da
areia utilizada no leito da caldeira, refira-se que, de acordo com informação
constante do EIA, as cinzas volantes transportadas nos gases de combustão
serão removidas em filtro de mangas, a instalar, com separador de partículas
grosseiras à cabeça. Os gases após passarem no filtro de mangas são enviados
para a chaminé principal, existente, com 91 m de altura.
Quanto às cinzas de fundo, constituídas basicamente por areia, escorias e
inqueimados, são removidas da fornalha através de nove tremonhas com
sistemas de extração por parafusos indiretamente arrefecidos a água. Em
seguida estes materiais são crivados para separação da areia, que é
recirculada para a fornalha. A fração rejeitada é armazenada em contentor
com a capacidade de 10 m3, para posterior valorização no exterior. 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.
Acresce que a gestão dos resíduos processuais da nova caldeira a biomassa
será integrada no sistema de gestão existente, o qual está preparado para
responder às novas solicitações.
Informação das
entidades legalmente
competentes sobre a
conformidade do projeto
com os instrumentos de
gestão territorial, as
servidões e restrições de
utilidade pública e de
outros instrumentos
relevantes

Para a área em análise vigora o Plano Diretor Municipal (PDM) da Figueira da
Foz, cuja 1.ª revisão foi aprovada e publicada através do Aviso n.º
10633/2017, no Diário da República n.º 179, 2.ª Série, de 15 de setembro,
com a 1.ª alteração, por adaptação, publicada através do Aviso n.º
1729/2018, de 7 de fevereiro.
De acordo com a Planta de Ordenamento – classificação e qualificação do
solo, o projeto situa-se em solo urbano – espaços de atividades económicas,
sendo-lhe aplicáveis, para além das disposições gerais do solo urbano, os
artigos 101.º, 102.º e 103.º do regulamento do PDM da Figueira da Foz.
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De acordo com informação prestada no aditamento ao EIA, verifica-se o
seguinte relativamente ao cumprimento das disposições acima referidas:
• A instalação da nova caldeira a biomassa enquadra-se no conceito de
estabelecimento industrial, conforme o n.º 1 do artigo 102.º;
• O índice de utilização cifra-se em 0,11, ficando aquém do limite
máximo estabelecido na alínea a) do n.º 1 do artigo 103.º;
• O índice de impermeabilização situa-se nos 36,4 %, dentro do limite
máximo de 80 % estipulado na alínea b) do n.º 1 do artigo 103.º;
• A altura das edificações propostas excede os 15 m previstos na alínea c)
do n.º 1 do artigo 103.º, situação justificada pelo proponente face à
necessidade de cumprimento dos requisitos técnicos e funcionais dos
equipamentos e sistemas a instalar no seu interior;
• As edificações propostas cumprem com os afastamentos mínimos ao
limite da parcela definidos na alínea d) do n.º 1 do artigo 103.º (edifício
da nova caldeira > 650 m e do novo silo > 165m);
• Verifica-se o cumprimento do estipulado na alínea e) do n.º 1 do artigo
103.º, uma vez que todas as áreas não cobertas ou pavimentadas têm
um revestimento vegetal adequado às funções para que estão
destinadas, quer seja de barreira visual, de proteção contra a erosão
hídrica/eólica, quer seja ainda de lazer ou enquadramento paisagístico.
Por outro lado, na carta de condicionantes – servidões, a zona industrial é
afetada por feixe radioelétrico. Contudo, as novas edificações serão
implantadas fora da respetiva zona de servidão.
Na carta da Reserva Ecológica Nacional (REN), o perímetro do CIFF abrange
parcialmente áreas de REN, na tipologia “dunas costeiras”, sendo que o
projeto não afetará áreas com essa classificação.
O Projeto não se insere em solos da Reserva Agrícola Nacional (RAN).
De acordo com a carta militar (1:25 000) não se verifica a presença de
qualquer linha de água na zona do projeto.
O projeto não se insere em áreas protegidas.

Razões de facto e de
direito que justificam a
decisão

O presente projeto insere-se no Complexo Industrial da Figueira da Foz (CIFF),
localizado nas freguesias de Marinha das Ondas e de Lavos, do concelho da
Figueira da Foz e diz respeito à construção e exploração de uma nova caldeira
a biomassa a instalar na fábrica de pasta da Navigator Pulp Figueira.
A nova caldeira a biomassa terá uma potência térmica de 131 MW e irá
produzir vapor de alta pressão numa caldeira de leito fluidizado para
alimentação aos grupos turbogeradores TG1 a TG4 para cogeração de energia
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térmica e elétrica, substituindo a caldeira a biomassa existente, a caldeira a
óleo, atualmente a queimar gás natural, e os turbogeradores da central de
cogeração da Navigator Paper Figueira, que ficarão em reserva.
Nas condições nominais, a nova caldeira será capaz de produzir 150 t/h de
vapor a 92 bar e a uma temperatura media de 490º C.
O combustível a utilizar será a casca de eucalipto produzida internamente no
processo de preparação da madeira, os rejeitados da crivagem da pasta crua,
as lamas primárias do tratamento de efluentes e, ainda, biomassa florestal
residual, adquirida no exterior, com um consumo previsto de 20 kg/s.
Associada a instalação da nova caldeira de vapor a biomassa, a alojar no
edifício existente da antiga caldeira de recuperação, prevê-se ainda a
implementação de um novo silo de armazenagem de biomassa com
capacidade útil de 15 000 m3 e linha de transferência/interligação com a
existente, em cerca de 50 m, para alimentação aos silos diários de biomassa
da nova caldeira.
A fase de construção e de montagens terá a duração de cerca de 20 meses,
contemplado em média cerca de 70 trabalhadores, os estaleiros de apoio à
obra serão localizados dentro das instalações do CIFF, junto às respetivas
áreas de construção, com uma ocupação total de cerca de 10 000 m2.
Tendo em consideração as características do projeto e do local de
implantação, bem como a avaliação efetuada ao nível dos vários fatores
ambientais, o conteúdo dos pareceres externos solicitados e os resultados da
consulta pública, há a referir, no que se refere aos solos, que se considera
apropriada a localização do projeto, dada a ocupação atual, uso e previsão de
uso por via do Plano Diretor Municipal da Figueira da Foz e a ausência de
potencialidades agrícolas dos solos. Acresce o facto dos impactes ambientais
identificados para este fator ambiental serem reduzidos tanto na fase de
construção como na fase de exploração, assumindo uma abrangência local,
pelo que a este nível, o projeto reúne condições para a sua viabilização,
condicionada à implementação de um conjunto de medidas de minimização.
Da análise efetuada aos recursos hídricos, considera-se que apesar do projeto
poder induzir impactes negativos, os mesmos esperam-se pouco significativos
e passíveis de serem minimizados.
Deverão contudo ser obtidos os novos Títulos de Utilização de Recursos
Hídricos (TURH) relativos às descargas dos efluentes tratados no CIFF (em
fase de tramitação), devendo ainda ser cumpridas as medidas de minimização
previstas na presente decisão.
Considera-se ainda relevante que, em sede de Relatório de Conformidade
Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), seja solicitada a apresentação
de uma planta de implantação, a escala adequada, das infraestruturas de
abastecimento de água e de drenagem de águas pluviais e residuais
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associadas ao projeto, com a indicação dos respetivos pontos de ligação às
infraestruturas do CIFF.
Do ponto de vista patrimonial, verifica-se que a área de implantação do
projeto corresponde a uma zona onde já está instalada uma unidade fabril, e
onde ocorreu já uma grande intervenção no solo que em alguns casos está
impermeabilizado. Perante este facto e a ausência de vestígios arqueológicos
ou de outros elementos patrimoniais, não se prefiguram quaisquer impactes
sobre o património, quer na fase de construção, quer na fase de exploração.
No que respeita às emissões gasosas, em concreto quanto ao
dimensionamento da chaminé, considera-se adequada a altura existente, não
havendo necessidade de reavaliação na medida em que a nova caldeira a
biomassa é tecnológica e ambientalmente mais eficiente, a estrutura atual
cumpre com as normas de tomas de amostragem e de descarga para a
atmosfera e não existem planos de melhoria da qualidade do ar em curso na
zona onde se insere o projeto.
Relativamente à socioeconomia, o projeto reúne condições de viabilização,
considerando que na fase de construção os impactes positivos decorrentes da
dinâmica das atividades económicas, emprego, entre outros, poderão ter
uma componente local/regional mais acentuada. Na fase de exploração, a
componente regional/nacional assume preponderância, com os decorrentes
ganhos estratégicos e estruturantes refletidos na economia, na prevenção
dos incêndios florestais e na redução da emissão de gases com efeitos de
estufa (também cumulativos). Acresce o facto de se considerar igualmente
prevista capacidade da EN109 em integrar a carga derivada do tráfego
associado ao projeto.
Quanto ao ambiente sonoro, e uma vez que, no decurso das avaliações
acústicas efetuadas em alguns recetores sensíveis situados na proximidade da
unidade industrial, foram detetados resultados não conformes com o critério
de incomodidade estabelecido no Regulamento Geral de Ruído, considera-se
necessário, a apresentação de um estudo técnico detalhado relativo às
medidas de redução de ruído a adotar, consubstanciado na respetiva
quantificação da eficácia de cada medida e da avaliação final do cumprimento
dos valores limite do Regulamento Geral de Ruído nos recetores sensíveis
atualmente sobre-expostos a ruído devido ao funcionamento da Navigator,
em sede de RECAPE.
Em termos paisagísticos, não são expectáveis impactes negativos
significativos, durante a fase de construção, ao nível estrutural/funcional e
visual, considerando-se os mesmos como locais, reversíveis, temporários, de
baixa magnitude e pouco significativos. Quanto à fase de exploração,
considera-se não haver impactes, estruturais/funcionais e visuais, dignos de
registo decorrentes do funcionamento do equipamento.
O impacte visual em ambas as fases do projeto será fundamentalmente
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sentido pelos trabalhadores afetos à área industrial.
Do ponto de vista do ordenamento do território, verifica-se que o projeto é
compatível com as disposições do Plano Diretor Municipal da Figueira da Foz
no que respeita aos espaços de atividades económicas, não afetando
servidões, condicionantes, linhas de água e áreas classificadas, pelo que se
considera reunir condições para a sua viabilização.
Verifica-se, igualmente, que para os vários aspetos ambientais o projeto da
nova caldeira a biomassa da Navigator Pulp Figueira prevê a devida
implementação de Melhores Técnicas Disponíveis (MTD), identificadas no
documento de referência no âmbito da Diretiva de Emissões Industriais,
nomeadamente nas Conclusões sobre as MTD para as grandes instalações de
combustão, nos termos da Diretiva 2010/75/EU do Parlamento Europeu e do
Conselho (Decisão de Execução (UE) 2017/1442 da Comissão, publicada a
17.08.2017).
No que se refere à análise de risco, conclui-se que o projeto da nova cadeira a
biomassa não constitui uma «alteração substancial» na aceção do artigo 25.º
do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto. No que respeita,
designadamente, à utilização da solução de amónia, o risco de contaminação
dos solos e dos recursos hídricos é reduzido, tendo em consideração as
medidas existentes e previstas que se consideram adequadas.
No que diz respeito aos pareceres solicitados a entidades externas, verifica-se
que as pronúncias recebidas neste âmbito nada obstam à concretização do
projeto.
No âmbito da consulta pública foram recebidos sete contributos, salientandose o parecer da Direção-Geral do Território que refere que o seu parecer é
desfavorável até que as questões relacionadas com a cartografia (não
respeita o estipulado no n.º 4 do artigo 2.º e no n.º 5 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 141/2014, de 19 de setembro) e os limites administrativos (no
âmbito da Carta Oficial de Portugal) estejam solucionados.
A ANAC refere que deverá ser levado em consideração o disposto na Circular
Aeronáutica - CIA 10/03, de 6 de maio – Limitações em Altura e Balizagem de
Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea.
Igualmente um cidadão refere que o Estudo de Impacte Ambiental não avalia
o principal resíduo gerado por uma caldeira a biomassa, questionando qual o
destino final das cinzas geradas pela queima e da areia utilizada no leito da
caldeira. Por outro lado, enaltece a utilização de biomassa florestal residual,
por ser um recurso endógeno, natural e renovável que contribui para uma
exploração florestal mais responsável, com a diminuição dos riscos de
incêndio.
No que se refere ao destino final das cinzas geradas pela queima e da areia
utilizada no leito da caldeira, verifica-se que, de acordo com informação
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constante do EIA, as cinzas volantes transportadas nos gases de combustão
serão removidas em filtro de mangas, a instalar, com separador de partículas
grosseiras à cabeça. Os gases após passarem no filtro de mangas são enviados
para a chaminé principal, existente, com 91 m de altura.
Quanto às cinzas de fundo, constituídas basicamente por areia, escorias e
inqueimados, são removidas da fornalha através de nove tremonhas com
sistemas de extração por parafusos indiretamente arrefecidos a água. Em
seguida estes materiais são crivados para separação da areia, que é
recirculada para a fornalha. A fração rejeitada é armazenada em contentor
com a capacidade de 10 m3, para posterior valorização no exterior. 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.
Acresce que a gestão dos resíduos processuais da nova caldeira a biomassa
será integrada no sistema de gestão existente, o qual está preparado para
responder às novas solicitações.
Face ao exposto, considerando os impactes positivos identificados e tendo
em conta que os impactes negativos acima referidos são, na sua
generalidade, suscetíveis de serem evitados ou minimizados, emite-se
decisão favorável, condicionada ao cumprimento dos termos e condições
impostas no presente documento.

Decisão
Favorável Condicionada

Elementos a apresentar à autoridade de AIA para aprovação em fase de projeto de execução (RECAPE)
1. Planta de implantação, a escala adequada, das infraestruturas de abastecimento de água e de
drenagem de águas pluviais e residuais associadas ao projeto, com a indicação dos respetivos pontos
de ligação às infraestruturas do CIFF.
2. Estudo técnico detalhado relativo às medidas de redução de ruído a adotar, consubstanciado na
respetiva quantificação da eficácia de cada medida e da avaliação final do cumprimento dos valores
limite do Regulamento Geral de Ruído nos recetores sensíveis atualmente sobre-expostos a ruído
devido ao funcionamento da Navigator.
3. Projeto de Integração Paisagística do novo silo considerando o seguinte:
a) Documento autónomo, na qualidade de Projeto de Execução com as peças escritas e desenhadas
adequadas à sua execução;
b) Deve incluir Plano/Cronograma de Manutenção;
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c) A área a considerar deve abranger a área afeta ao novo e ao antigo silo, em torno de ambos ou
apenas em parte, e nas áreas degradadas adjacentes a nascente destes;
d) Com recurso apenas a espécies autóctones, de árvores e arbustos;
e) Reduzir as áreas a impermeabilizar ao estritamente necessário;
f) Nas áreas não impermeabilizadas optar pela colocação de materiais inertes e/ou por prado
sequeiro natural com eventual colocação pontual de arbustos;
g) A proposta e a localização dos elementos vegetais deve potenciar a criação e manutenção de
melhores condições ambientais (temperatura, radiação, exposição solar, sombra, humidade,
vento, poeiras, etc.) e de saúde, homogeneamente distribuídas, capazes de oferecer melhores
níveis de conforto bioclimático em toda a área que seja considerada.
4. Plano de combate às espécies exóticas invasoras a aplicar durante a fase de construção e de
exploração para uma área a definir pelo Proponente, onde conste o seguinte:
a) As diversas medidas de controlo, fundamentalmente físicas, de acordo com as técnicas mais
eficazes para cada uma das espécies em presença, com foco na eliminação do período de floração.
b) Estratégias de plantação de espécies autóctones como forma de reduzir o potencial de
germinação, rebentação, de desenvolvimento e de crescimento das espécies em presença, nos
locais onde se efetive o presente combate.
c) Soluções de aproveitamento da biomassa resultante da sua eliminação, se aplicável.
Medidas de minimização/potenciação/compensação
Todas as medidas de minimização dirigidas às fases prévias e de execução da obra devem constar no
respetivo caderno de encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser
produzidos pelo proponente, para efeitos da execução do projeto.
Fase de construção
Medidas gerais
1. Proceder à divulgação do programa de execução das obras às populações interessadas,
designadamente à população residente nas freguesias de Marinha das Ondas e de Lavos, onde se
localiza o projeto. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da
obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à população,
designadamente em relação às acessibilidades, serviços e ocupações do subsolo, entre as principais.
2. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações.
3. Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento de todas as atividades
construtivas e pela identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase
da execução das obras e respetiva calendarização.
4. O PGA deverá incluir o Plano de Obra, o Plano de Gestão de Efluentes, o Plano de Gestão de Resíduos,
o Plano de Acessibilidades, e o Plano de Desativação de Estaleiro e Áreas Afetas à Obra, para além de
um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras. O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e
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integrado no processo de concurso da empreitada ou poderá ser elaborado pelo empreiteiro antes do
início da execução da obra, desde que previamente sujeito à aprovação pelo promotor do projeto. As
cláusulas técnicas ambientais constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o dono da obra a
executar todas as medidas de minimização identificadas, de acordo com o planeamento previsto.
5. Todas as atividades construtivas devem ser estritamente limitadas às áreas de intervenção.
6. Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados
em locais com características adequadas para depósito.
7. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem
ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por
infiltração ou escoamento das águas pluviais, até poderem ser encaminhados para destino final
adequado.
8. Durante o armazenamento temporário de terras ou outros materiais pulverulentos, deve efetuar-se a
sua proteção com coberturas impermeáveis. As pilhas devem ter uma altura que garanta a sua
estabilidade.
9. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes ou recorrer a terras de empréstimo, a
seleção dos locais a intervir deve considerar as condicionantes da planta de ordenamento e as
restrições da planta de condicionantes do Plano Diretor Municipal da Figueira da Foz.
10.Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder ao local da obra, incluindo os locais de depósito
e de empréstimo de terras. Na situação em apreço serão utilizados os acessos atuais ao CIFF, pelo que
não se prevê a necessidade de abertura de novos acessos ou melhoramento dos existentes.
11.Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de
equipamentos de obra.
12.Realizar a manutenção e revisão periódicas de todos os veículos e maquinaria de apoio à obra, de
forma a evitar situações de deficiente carburação e, consequentemente, de emissões excessivas de
gases e matéria particulada.
13.Otimizar o funcionamento de todos os veículos e maquinaria de apoio à obra que operem ao ar livre,
de modo a reduzir, na fonte, a poluição do ar.
14.Promover, quando necessário, a aspersão regular e controlada de água nas zonas de trabalho, nos
acessos utilizados pelos diversos veículos e pilhas de inertes.
15.Realizar a limpeza regular das áreas afetas à obra, para evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras.
16.Efetuar o transporte de terras e de resíduos de construção e de demolição e, em geral de quaisquer
materiais pulverulentos, em contentores fechados e cobertos, de forma a evitar a emissão de poeiras.
17.O movimento das máquinas e viaturas, fora da zona de obra, deverá ser previamente planeado e
organizado, de forma a minimizar os níveis de incomodidade junto dos locais mais sensíveis, afastando
aquele tráfego dos aglomerados urbanos.
18.Os resíduos produzidos na obra ou no estaleiro serão recolhidos seletivamente em frações compatíveis
com o destino final ambientalmente mais adequado, devendo ser acondicionados e armazenados de
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acordo com as boas práticas recomendáveis neste domínio, e mantidos em boas condições, de forma a
não se degradarem nem se misturarem com resíduos de natureza distinta.
19.Os resíduos urbanos e equiparáveis serão armazenados junto às áreas sociais onde são gerados, em
contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação das
frações recicláveis e o seu envio para os correspondentes circuitos de gestão.
20.Os locais de armazenagem dos resíduos não perigosos e perigosos ou de quaisquer outros resíduos
suscetíveis de gerar efluentes contaminados pela ação da percolação das águas pluviais serão
cobertos, com zonas diferenciadas para os diferentes tipos de resíduos e armazenados em recipientes
adequados. O pavimento será impermeabilizado e disporá de rede de drenagem independente, com
tanque de retenção de eventuais derrames, para posterior condução a tratamento. Os locais deverão
ser de acesso condicionado.
21.As zonas destinadas ao abastecimento e/ou trasfega de combustíveis e óleos lubrificantes, onde
possam ocorrer derrames de hidrocarbonetos, serão pavimentadas, dotadas de rede de drenagem
independente, com sistema de retenção, para posterior condução a tratamento.
22.Os locais de armazenagem de resíduos serão inspecionados diariamente para verificação das
condições de armazenagem.
23.Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com
base nas guias de acompanhamento de resíduos.
24.Interditar a descarga no ambiente de substâncias indesejáveis ou perigosas (óleos, lubrificantes
combustíveis, produtos químicos e outros materiais residuais da obra).
25.Em caso de ocorrência de derrames de uma qualquer substância (tanto nas operações de
manuseamento, como de armazenagem ou transporte), deverá ser assegurada a limpeza imediata da
zona. No caso de derrames de óleos, novos ou usados, deverá recorrer-se a produtos absorventes,
sendo a zona isolada e o acesso unicamente permitido aos trabalhadores incumbidos da limpeza do
produto derramado.
26.Deverá ser implementado um sistema de drenagem de todas as águas pluviais, residuais domésticas e
industriais das áreas de estaleiro, com ligação às correspondentes redes de drenagem do Complexo
Industrial da Figueira da Foz.
27.Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem dos
estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre
outros, assegurando a limpeza e reposição das condições previamente existentes (nível de
compactação, drenagem natural e coberto vegetal protetor contra a erosão), incluindo as áreas
envolventes eventualmente afetadas.
Paisagem
28.O projeto de iluminação exterior não deve considerar soluções que conduzam a um excesso de
iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. O equipamento a propor deve
assegurar a existência de difusores de vidro plano, fonte de luz oculta e feixe vertical de luz de forma a
assegurar a redução da iluminação intrusiva. Devem ser apresentadas as soluções a adotar.
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29.Na conceção do silo, adotar cores e materiais, com baixa refletância;
30.O material vegetal proveniente do corte de espécies vegetais exóticas invasoras deve ser separado do
restante e levado a destino final, devendo ser evitado o corte em fase de produção de semente.
31.As terras de áreas, onde seja identificada a presença de espécies exóticas invasoras, que venham a ser
objeto de decapagem, devem ser completamente separadas da restante terra vegetal e levadas a
depósito próprio de forma a não permitir a sua disseminação. Não devendo por isso ser reutilizadas
como terra vegetal em qualquer tipo de recuperação de áreas intervencionadas.
32.Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção especial à sua
origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas
invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras.
Património
33.Acompanhamento arqueológico de todas operações que impliquem revolvimento do solo, sejam
decapagens, terraplanagens, escavações, abertura de caboucos ou outras. Este acompanhamento
deverá ser executado de forma contínua, estando o número de arqueólogos em presença dependente
do número de frentes de trabalho simultâneas e da distância entre elas, de forma a garantir um
acompanhamento arqueológico adequado.
34.Prospeção arqueológica prévia dos estaleiros e de todas as unidades de projeto localizadas fora da
área estudada. Todas as ocorrências patrimoniais e arqueológicas eventualmente detetadas deverão
ser alvo de medidas de minimização preconizadas pelo arqueólogo responsável do acompanhamento.
35.O arqueólogo responsável pelo acompanhamento deverá preconizar e justificar as medidas de
minimização que se venham a revelar necessárias na sequência do surgimento de novos dados no
decurso da obra para proteger e/ou valorizar elementos de reconhecido interesse patrimonial.
Fase de Exploração
Recursos hídricos
36.Efetuar um rigoroso controlo dos sistemas de abastecimento e armazenagem de água, com o objetivo
de reduzir ao mínimo possível perdas por fugas.
37.Sensibilizar os trabalhadores para a vigilância e reporte de eventuais perdas, bem como para a adoção
de práticas que permitam a racionalização dos consumos de água nas diversas atividades
desenvolvidas no CIFF.
38.Avaliar a possibilidade de reaproveitamento da água das purgas da nova caldeira a biomassa em usos
compatíveis, tendo em vista a eficiência da utilização da água no estabelecimento, concorrendo assim
para cumprimento das metas preconizadas no Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 20122020 no setor industrial;
39.No âmbito do projeto de execução da nova caldeira a biomassa, prever os circuitos da água de purgas
da caldeira de modo a se poder proceder ao seu reaproveitamento;
40.Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo deve proceder-se à recolha do solo
contaminado e ao seu encaminhamento para destino final adequado.
41.Implementar as melhores técnicas disponíveis (MTD) aplicáveis à unidade, dispostas nos Documentos
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de Referência sobre Melhores Técnicas Disponíveis (BREF);
42.Encaminhar todas as águas residuais e pluviais eventualmente contaminadas para tratamento na
ETAR;
43.O armazenamento de produtos químicos e de resíduos líquidos perigosos deve ser efetuado sobre
bacia de retenção impermeabilizada e devidamente dimensionada para o efeito, para que em caso de
derrame o mesmo seja devidamente contido e encaminhado para destino final adequado;
44.Efetuar o controlo do consumo de água subterrânea (medição e registo), conforme previsto no
respetivo Título de Utilização dos Recursos Hídricos;
45.Garantir a estanquicidade das diferentes redes de drenagem, bem como uma exploração e
manutenção cuidada das mesmas, por forma a manter um nível elevado de eficiência.
Socioeconomia
46.Deverá, sempre que possível, recorrer-se à mão-de-obra local e promover as ações de formação
necessárias ao adequado desempenho das funções requeridas.
47.Deverá ser minimizada a produção de resíduos e providenciados os meios necessários à sua recolha
seletiva e armazenagem temporária, quer nas áreas industriais, quer nas áreas sociais (ecopontos),
privilegiando a sua valorização face à deposição em aterro.
48.Promover a comunicação aberta e eficaz com a população, assegurando o envolvimento ativo e
construtivo por parte dos diferentes grupos-alvo.
Fase de Desativação
49.Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projeto e a dificuldade de prever as condições
ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, deverá o promotor, no
último ano de exploração do projeto, apresentar a solução futura de ocupação da área de
implantação. Assim, deverá ser apresentado um plano de desativação pormenorizado contemplando
nomeadamente:
• Solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a qual deverá ser compatível
com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então
em vigor;
• Ações de desmantelamento e obra a ter lugar;
• Destino a dar a todos os elementos retirados;
• Definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno;
• Plano de recuperação final de todas as áreas afetadas.
50.De forma geral, todas as ações deverão obedecer às diretrizes e condições identificadas no momento
da aprovação do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que forem
aplicáveis no momento da sua elaboração.
51.A fase desativação deverá ter o respetivo acompanhamento arqueológico.
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Planos de monitorização/acompanhamento ambiental/outros
Ambiente sonoro
Introdução
O Plano de Monitorização do ambiente sonoro pretende validar os pressupostos e resultados da avaliação
e a conformidade legal com os níveis sonoros e de incomodidade máximos exigíveis nos recetores
localizados na envolvente da central a biomassa, nas fases de construção e exploração.
Tendo em conta os objetivos preconizados, o Plano de Monitorização deverá:
• Permitir avaliar e confirmar a eficácia das medidas de minimização dos impactes negativos
previstos;
• Detetar a existência de situações anómalas face aos limites estabelecidos na legislação em vigor;
• Equacionar a necessidade de implementar outras medidas e ações corretivas;
• Obter informações adicionais, a serem utilizadas posteriormente na reavaliação dos impactes e
na redefinição das medidas minimizadoras propostas, se necessário.
O Plano de Monitorização, que se apresenta de seguida, identifica os locais de monitorização, a
frequência de amostragem, os meios necessários, entre outros elementos, que permitem a avaliação do
ruído ambiente, na envolvente do projeto, nas suas fases de construção e de exploração.
Parâmetros a monitorizar
Fase de construção
Durante a fase de construção, a monitorização consistirá na medição in situ, junto dos recetores sensíveis,
dos valores do nível sonoro equivalente (LAeq) no período entardecer (20h00 - 23h00) e noturno (23h00 07h00)), definidos no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, durante as atividades consideradas mais
ruidosas e caso estas estejam enquadradas por uma Licença Especial de Ruído com duração superior a um
mês, com vista a avaliar o cumprimento dos limites definidos no n.º 5 do artigo 15.º do mesmo diploma.
Fase de exploração
Com vista a determinar o critério de incomodidade e o critério de exposição máxima, definidos no
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, as campanhas de monitorização a realizar, na fase de
exploração, consistirão na medição in situ dos valores do nível sonoro equivalente (LAeq) residual (na
ausência do ruído resultante das atividades de exploração) e ambiental (com as atividades a decorrer),
nos três períodos de referência (diurno (07h00 - 20h00), entardecer (20h00 - 23h00) e noturno (23h00 07h00)), com posterior cálculo do indicador de referência Lden.
Locais de amostragem
Os locais onde deverão ser efetuadas as monitorizações correspondem aos recetores sensíveis avaliados
na caracterização da Situação de Referência, como assinalado na Figura VI.1 do EIA.
No caso da ocorrência de reclamações por parte de outros recetores na envolvente, o plano de
monitorização deverá abranger esses pontos, de modo a avaliar a influência do projeto nesses locais.
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Frequência de amostragem
Fase de construção
A verificação dos níveis sonoros emitidos durante a fase de construção deverá ser realizada durante as
atividades consideradas mais ruidosas, nomeadamente nas intervenções nos elementos edificados
(escavações e construções), caso estas se desenvolvam nos períodos entardecer e noturno com uma
duração superior a 30 dias.
Fase de exploração
Após realização de uma campanha representativa de um ano, na sequência da entrada em
funcionamento da nova caldeira a biomassa, é considerada suficiente a realização de campanhas de
medição de ruído ambiental sempre que ocorrerem alterações significativas na instalação ou na sua
envolvente que possam ter implicações ao nível do ambiente sonoro.
No caso da ocorrência de reclamações por parte das populações vizinhas, deverá promover-se uma
campanha de avaliação do ambiente sonoro nos pontos de conflito e uma revisão do presente plano, se
justificável.
Deverá ser assegurada a representatividade das amostragens, do período de laboração de um ano, para a
avaliação do critério de exposição, e do mês mais crítico do ano, para o critério de incomodidade.
Técnicas, Métodos de Análise e Equipamentos Necessários
As monitorizações serão efetuadas através de medições in situ, que corresponderão a uma medição
direta por amostragem no espaço e discreta no tempo.
A equipa responsável pela monitorização deverá ser composta por técnicos devidamente capacitados e
experientes, sendo que, conforme definido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, a entidade
responsável pela monitorização deverá ser acreditada no âmbito do Sistema Português da Qualidade.
A monitorização do ambiente sonoro será efetuada seguindo o método descrito nas normas portuguesas
aplicáveis, designadamente NP ISO 1996-1:2011 e NP ISO 1996-2: 2011.
Durante a realização das medições serão efetuadas contagens de tráfego (número de veículos ligeiros e
pesados), bem como o levantamento de outras fontes de ruído em atividade no momento das medições.
Os equipamentos usados nas monitorizações deverão ser do tipo Sonómetro Integrador de Classe 1,
aprovados pelo Instituto Português da Qualidade e calibrados por Laboratório Primário de Acústica.
O tratamento dos dados deverá ser efetuado com o maior rigor e de forma expedita, tendo por base a
normalização aplicável, de modo a proporcionar resultados fiáveis, credíveis e correlacionáveis com as
características que se pretendem observar.
O tratamento dos dados deverá também fornecer resultados que potenciem a obtenção de conclusões
sustentadas e, se necessário, definir medidas corretivas e/ou complementares.
Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados dos programas de
monitorização
Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade com os limites
legais definidos, deverão ser equacionadas medidas de minimização complementares, assim como a
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revisão do programa de monitorização.
Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a revisão do programa de
monitorização
Após cada campanha de monitorização (até 30 dias), será elaborado um Relatório de Monitorização de
acordo com a estrutura apresentada na Portaria n.º 395/2015, de 4 de Novembro.
O Plano de Monitorização poderá ser revisto, no sentido de uma maior ou menor abrangência, em função
dos resultados obtidos nas campanhas de medição e descritos nos Relatórios de Monitorização.
Entidade de verificação
da DIA

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Data de emissão

14/01/2019

Validade da DIA

Nos termos do n.º 3 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro, a presente DIA caduca se, decorridos quatro anos a contar da
presente data, não tiver sido apresentado à autoridade de AIA o respetivo
RECAPE e solicitada a verificação da conformidade ambiental do projeto de
execução.
O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P.

Assinatura
(Nuno Lacasta)
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Anexo II
Verificação da conformidade legal da altura da chaminé principal

Nova Caldeira a Biomassa da Navigator Pulp Figueira – RECAPE

Verificação da Altura da Chaminé Principal (FF1) de acordo com a Portaria n.º 190-A/2018 de 2 de Julho
1 - Determinação da altura mínima com base na existência de obstáculos
1.1 - Definição de Obstáculo Próximo na vizinhança da fonte de emissão
Vizinhança - área circundante à fonte num raio de 300 m
Verificação simultânea das seguintes condições ho >= D/5
L>= 1 + (14D)/300
ho Altura do obstáculo em m (se houver diferença de cotas, ver Figura 1)
D Distância em m, entre a chaminé e o obstáculo
L Largura do obstáculo em m
1.2 - Verificação de Obstáculo Próximo
Potenciais obstáculos na vizinhança
1
Nome
Cota do terreno na base da chaminé, m
Altura do obstáculo, m
Cota do terreno na base do obstáculo, m
Altura do obstáculo (ho), m
D, m
L, m
D/5
1 + (14D)/300

2

3

59 - Edif. CR2 52 - Edif. CR(NCB) 70 - Edif. Turbog. 4
37.0
37.0
37.0
69.7
57.0
35.8
37.0
37.0
37.0
69.7
57.0
35.8
49
33
85
32
28
28
9.7
6.6
17.0
3.3
2.5
5.0

Existe obstáculo ?

4
72 - Edif. Máq. Pasta
37.0
35.8
37.0
35.8
145
28
29.0
7.8

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

72.4

59.8

37.9

37.2

2.2 - Cálculo de Hc
Hc = h0 + 3 - 2D/5h0
Hc

72.4
1

3 - Determinação da altura mínima com base nas emissões gasosas
3.1 - Definição de S e Hp

Q
DT
F
q
C
Cr
Cf
Partículas, mg/m3
NOx, mg/m3
SO2, mg/m3

Hp = S^0.5 x (1/(Q x DT))^1/6
S = (F x q)/C
Caudal volumétrico nominal dos gases, em m3/hora à temperatura real
Diferença entre a temp. dos gases e a temp. média da região, ºK
(quando DT <= 50, considera-se DT = 50)
Coeficiente de correcção (340 para gases e 680 para partículas)
Caudal mássico máximo do poluente, kg/h
Diferença entre Cr e Cf, mg/m3 (293 K e 101.3 kPa)
Conc. Refer.(Partículas = 0.15; NOx = 0.14; SO2 = 0.10, em mg/m3)
Concentração média anual ao nível do solo
Zona Rural Zona Urb/Ind.
0.03
0.05
0.02
0.04
0.015
0.03

3.2 - Cálculo de S e de Hp
Partículas
Caudal seco dos gases, Nm3/h
Humidade dos gases, %
Caudal húmido dos gases, Nm3/h
Temperatura dos gases, ºC
Pressão dos gases, kPa
Teo de O2, %
Caudal real dos gases, m3/h
Temperatura média anual, ºC
Diferencial de temperatura, DT
Factor de Correcção, F
Concentração poluentes, mg/Nm3 (17%)
Concentração de poluentes, mg/Nm3
Caudal mássico de poluentes, q, kg/h
Concentração de referência, Cr, mg/m3
Concentração média anual, Cf, mg/m3
Diferença entre Cr e Cf, C, mg/m3

NOx

SO2

158

158

158

1144530
15
143
680

1144530
15
143
340

1144530
15
143
340

23.8
0.15
0.05
0.10

116.7
0.14
0.04
0.10

30.4
0.10
0.03
0.07

2

S = (F x q)/C
Hp = S^0.5 x (1/(Q x DT))^1/6
Hp (m) =

161840
17.2
27.0

396780
27.0
91
(Existente)

147657
16.5

3.3 - Verificação de Dependência
Definição de dependência

D i a j < Hi + Hj + 10 m
Hi > Hj/2
Hj > Hi/2
FF3 (Forno Cal)

Distância entre chaminés, m
Altura da chaminé
Verificação
D i a j < Hi + Hj + 10 m
Hi > Hj/2
Hj > Hi/2
Existe Dependência ?

231
58
159
FALSE
29.0
TRUE
45.5
TRUE
FALSE

Valor final de Hp, m

27.0

4 - Altura Mínima da Chaminé, m

72.4

FF4 (Queimador da MP1)
420
23.2
124.2
FALSE
11.6
TRUE
45.5
FALSE
FALSE

FF5 (Queimador da MP2)
486
25.55
126.6
12.8
45.5
FALSE

FF9 (Caldeira 1 do PRM)
315
8

FALSE
TRUE
FALSE

109.0
4.0
45.5
FALSE

FF10 (Caldeira 2 do PRM)
315
8

FALSE
TRUE
FALSE

109.0
FALSE
4.0
TRUE
45.5
FALSE
FALSE

3

Verificação da Altura da Chaminé Principal (FF1) de acordo com a Portaria n.º 190-A/2018 de 2 de Julho
1 - Determinação da altura mínima com base na existência de obstáculos
1.1 - Definição de Obstáculo Próximo na vizinhança da fonte de emissão
Vizinhança - área circundante à fonte num raio de 300 m
Verificação simultânea das seguintes condições ho >= D/5
L>= 1 + (14D)/300
ho Altura do obstáculo em m (se houver diferença de cotas, ver Figura 1)
D Distância em m, entre a chaminé e o obstáculo
L Largura do obstáculo em m
1.2 - Verificação de Obstáculo Próximo
Potenciais obstáculos na vizinhança
1
Nome
Cota do terreno na base da chaminé, m
Altura do obstáculo, m
Cota do terreno na base do obstáculo, m
Altura do obstáculo (ho), m
D, m
L, m
D/5
1 + (14D)/300

2

3

59 - Edif. CR2 52 - Edif. CR(NCB) 70 - Edif. Turbog. 4
37.0
37.0
37.0
69.7
57.0
35.8
37.0
37.0
37.0
69.7
57.0
35.8
49
33
85
32
28
28
9.7
6.6
17.0
3.3
2.5
5.0

Existe obstáculo ?

4
72 - Edif. Máq. Pasta
37.0
35.8
37.0
35.8
145
28
29.0
7.8

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

72.4

59.8

37.9

37.2

2.2 - Cálculo de Hc
Hc = h0 + 3 - 2D/5h0
Hc

72.4
1

3 - Determinação da altura mínima com base nas emissões gasosas
3.1 - Definição de S e Hp

Q
DT
F
q
C
Cr
Cf
Partículas, mg/m3
NOx, mg/m3
SO2, mg/m3

Hp = S^0.5 x (1/(Q x DT))^1/6
S = (F x q)/C
Caudal volumétrico nominal dos gases, em m3/hora à temperatura real
Diferença entre a temp. dos gases e a temp. média da região, ºK
(quando DT <= 50, considera-se DT = 50)
Coeficiente de correcção (340 para gases e 680 para partículas)
Caudal mássico máximo do poluente, kg/h
Diferença entre Cr e Cf, mg/m3 (293 K e 101.3 kPa)
Conc. Refer.(Partículas = 0.15; NOx = 0.14; SO2 = 0.10, em mg/m3)
Concentração média anual ao nível do solo
Zona Rural Zona Urb/Ind.
0.03
0.05
0.02
0.04
0.015
0.03

3.2 - Cálculo de S e de Hp
Partículas
Caudal seco dos gases, Nm3/h
Humidade dos gases, %
Caudal húmido dos gases, Nm3/h
Temperatura dos gases, ºC
Pressão dos gases, kPa
Teo de O2, %
Caudal real dos gases, m3/h
Temperatura média anual, ºC
Diferencial de temperatura, DT
Factor de Correcção, F
Concentração poluentes, mg/Nm3 (17%)
Concentração de poluentes, mg/Nm3
Caudal mássico de poluentes, q, kg/h
Concentração de referência, Cr, mg/m3
Concentração média anual, Cf, mg/m3
Diferença entre Cr e Cf, C, mg/m3

NOx

SO2

158

158

158

1144530
15
143
680

1144530
15
143
340

1144530
15
143
340

23.8
0.15
0.05
0.10

116.7
0.14
0.04
0.10

30.4
0.10
0.03
0.07

2

S = (F x q)/C
Hp = S^0.5 x (1/(Q x DT))^1/6
Hp (m) =

161840
17.2
27.0

396780
27.0
91
(Existente)

147657
16.5

3.3 - Verificação de Dependência
Definição de dependência

D i a j < Hi + Hj + 10 m
Hi > Hj/2
Hj > Hi/2
FF3 (Forno Cal)

Distância entre chaminés, m
Altura da chaminé
Verificação
D i a j < Hi + Hj + 10 m
Hi > Hj/2
Hj > Hi/2
Existe Dependência ?

231
58
159
FALSE
29.0
TRUE
45.5
TRUE
FALSE

Valor final de Hp, m

27.0

4 - Altura Mínima da Chaminé, m

72.4

FF4 (Queimador da MP1)
420
23.2
124.2
FALSE
11.6
TRUE
45.5
FALSE
FALSE

FF5 (Queimador da MP2)
486
25.55
126.6
12.8
45.5
FALSE

FF9 (Caldeira 1 do PRM)
315
8

FALSE
TRUE
FALSE

109.0
4.0
45.5
FALSE

FF10 (Caldeira 2 do PRM)
315
8

FALSE
TRUE
FALSE

109.0
FALSE
4.0
TRUE
45.5
FALSE
FALSE

3

.00
16 3

15

.00

72

.87

.48

127

.00
28

21

.70

- ELEMENTOS DO PROJECTO DA NOVA CALDEIRA A BIOMASSA

ALTIMETRIA

Anexo III
Verificação do cumprimento das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD)

Nova Caldeira a Biomassa da Navigator Pulp Figueira – RECAPE

Melhores Técnicas Disponíveis (MTD)
1. CONCLUSÕES MTD GERAIS
Apresenta-se a seguir no Quadro 1 a verificação do projecto da nova caldeira a biomassa no
que diz respeito à implementação das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) aplicáveis a
Grandes Instalações de Combustão (GIC), tal como definidas nas Conclusões MTD do BREF das
GIC, de Julho de 2017.

Nova Caldeira a Biomassa da Navigator Pulp Figueira –RECAPE – Anexo III
III-1

Quadro 1 – Nova caldeira a biomassa em relação às MTD Gerais
Descrição das MTD

Situação

Central a Biomassa

MTD 1 – Implementar e aderir a um sistema de gestão ambiental, de forma a melhorar o
desempenho ambiental da instalação.

Sim

Após a entrada em funcionamento, a nova caldeira a biomassa vai ficar abrangida
pelo sistema de gestão ambiental, certificado pela norma ISO 14001 em aplicação
no CIFF.

MTD 2 – Determinar a eficiência eléctrica e/ou a eficiência global (térmica e eléctrica) na
utilização do combustível através de testes de desempenho à carga máxima, conforme as
normas EN ou outras equivalentes, após o comissionamento da instalação, ou após
modificações que possam afectar as referidas eficiências.

Sim

Estão previstos os testes de performance indicados após o comissionamento
da instalação.

MTD 3 – Monitorizar os principais parâmetros de processo relevantes para as emissões
gasosas e para a água, incluindo:
Gases de combustão
- 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).

Sim

A monitorização de todos os parâmetros indicados será efectuada em
contínuo nos gases de combustão.
Não haverá emissões para a água do tratamento de gases.

Emissões para a água do tratamento de gases
- Caudal, pH e temperatura (em contínuo)
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);
- SO3 (uma vez por ano com sistema SCR);
- 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 parâmetros aplicáveis com a frequência
indicada, embora as medições pontuais com periodicidde bianual, de acordo
com a legislação aplicável.

Nova Caldeira a Biomassa da Navigator Pulp Figueira – RECAPE – Anexo III
III-2

Quadro 1 – Nova caldeira a biomassa em relação às MTD Gerais (cont.)
Descrição das MTD

Situação

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 amónia e de cal hidratada, e filtro de mangas).
a. A caldeira utilizará a tecnologia de leito fluidizado de forma a assegurar
uma boa mistura da biomassa;

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.

b. Será efectuada a manutenção do sistema de combustão de acordo com as
recomendações do fornecedor;

a. Garantir a mistura adequada das diferentes características do mesmo tipo de combustível;
b.
c.
d.
e.

Manutenção do sistema de combustão de acordo com as recomendações do fornecedor.
Dispor de sistema de controlo avançado;
Concepção adequada do equipamento de combustão;
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.

MTD 7 – De forma a minimizar as emissões de amónia 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 gotículas do
reagente).
-VEA-MTD da emissão de NH3 < 3 – 10 mg/Nm3, a 6% de O2 na base de média anual
MTD 8 – De forma a evitar ou reduzir as emissões gasosas para a atmosfera, deve assegurarse que os sistemas de tratamento têm concepção, operação e manutenção adequadas e são
usados na sua máxima capacidade e disponibilidade.

Sim

c. Foi considerado um sistema de controlo avançado (DCS);
d. A caldeira utilizará 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 apoio, que vai ser gás natural.

Sim

Foi considerado um sistema moderno de redução selectiva não catalítica
(SNCR) de NOx, de forma a garantir uma emissão de NH3 inferior a
15 mg/Nm3 a 6% de O2, dado que a nova caldeira irá funcionar em regime
de carga variável.

Sim

Estes aspectos estão considerados na instalação.

Sim

Serão efectuados os programas indicados de caracterização da biomassa.

MTD 9 – De forma a melhorar o desempenho ambiental da instalação e reduzir as emissões
para a atmosfera, devem ser considerados os seguintes aspectos nos programas de
verificação/controlo de qualidade dos combustíveis utilizados, 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);
ii. Caracterização periódica para comparação com a caracterização inicial e com as
especificações de projecto;
iii. Ajuste dos parâmetros de funcionamento, se necessário e praticável.
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Quadro 1 – Nova caldeira a biomassa em relação às MTD Gerais (cont.)
Descrição das MTD

Situação

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

Sim

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 (por medições directas ou por parâmetros equiparados), designadamente nas
situações de paragem e arranque.

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.

Sim*

a a d. Condições a serem utilizadas;
e. Pré-aquecimento do ar de combustão com os gases de combustão da
caldeira;
f. Não aplicável, já que a biomassa será armazenada num silo coberto;
g. Foi considerado um sistema computorizado para controlo dos principais
parâmetros da combustão;
h. Pré-aquecimento da água de alimentação no economizador da caldeira;
i. O vapor produzido na nova caldeira será turbinado nos turbogrupos já
existentes no CIFF;
j. A nova caldeira a biomassa irá funcionar em sistema de cogeração com
os turbogrupos existentes;
k. e l. Não aplicável;

MTD 12 – De forma a aumentar a eficiência energética da combustão, deve utilizar-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 utilização da
temperatura mais baixa possível na água de arrefecimento no condensador, dentro das condições
de projecto;
d. Minimizar o consumo de energia (p.e. optimizar a eficiência das bombas de água de alimentação);
e. Pré-aquecimento do ar de combustão com os gases de combustão da caldeira;
f. Pré-aquecimento do combustível;
g. Sistema de controlo avançado dos principais parâmetros de combustão;
h. Pré-aquecimento da água de alimentação com calor recuperado;
i. Recuperação de calor por cogeração;
j. Disponibilidade de instalações para poderem vir a funcionar em cogeração;
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;

Central a Biomassa

* Nos casos aplicáveis
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Quadro 1 – Nova caldeira a biomassa em relação às MTD Gerais (cont.)
Descrição das MTD

Situação

Central a Biomassa

MTD 12 – De forma a aumentar a eficiência energética da combustão, deve utilizar-se uma
combinação adequada das seguintes técnicas (cont.):
m. Chaminé húmida;
n. Descarga das emissões para a atmosfera através de uma torre de arrefecimento e não
por uma chaminé dedicada;

m. e n. Não aplicável, já que essas técnicas apenas são utilizadas em
instalações com dessulfuração dos gases de combustão por via húmida;

o. Pré-secagem do combustível;

o. Não aplicável, já que a biomassa será armazenada num silo coberto;

p. Minimizar as perdas de calor (p.e. nas escórias e com o isolamento adequado das fontes
de radiação);

Sim*

p. q. Técnicas consideradas;
r. Técnica considerada;

q. Utilização de materiais avançados para resistir a elevadas pressões e temperaturas e
optimizar a eficiência da instalação;

s. Não aplicável (os valores de projecto da produção de vapor são 92 bar
(a) e 490 ºC).

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).
MTD 13 – De forma a reduzir o consumo de água e o volume de águas residuais
contaminadas, devem ser utilizadas uma ou as duas técnicas seguintes:
a. Reutilização de águas residuais, incluindo águas pluviais;

Sim*

a. Não aplicável, já que as águas residuais serão constituídas essencialmente
pelas purgas da caldeira, com elevada concentração de sólidos dissolvidos;
b. Arrefecimento indirecto com água.

b. Utilizar sistemas de manuseamento das cinzas de fundo da caldeira por via seca.
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

MTD 15 – De forma a reduzir as emissões para a água dos sistemas de tratamento dos gases
de combustão, deve ser utilizada uma adequada combinação de técnicas (não são indicadas,
pois os sistemas de tratamento considerados são de via seca).

Não
aplicável

As águas residuais e pluviais serão recolhidas em redes separativas do
CIFF.

Não serão utilizados sistemas de tratamento por via húmida.

* Nos casos aplicáveis
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Quadro 1 – Nova caldeira 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 aterro 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: por exemplo, maximizar a percentagem de resíduos que surgem
como subprodutos;
b) preparação de resíduos para reutilização: por exemplo, de acordo com os critérios de
qualidade específicos exigidos;
c) reciclagem de resíduos;
d) outros resíduos de valorização (por exemplo, valorização energética), mediante a aplicação
de uma combinação adequada de técnicas, tais como:
a. 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. Valorização energética do teor de energia residual das cinzas (com algum potencial energético
devido ao teor em carbono) com a biomassa para combustão na caldeira;
d. Preparação de catalisador para reutilização.
MTD 17 – De forma a reduzir as emissões de ruído, devem ser usadas uma ou a combinação das
seguintes técnicas:
a. 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 utilização de edifícios como barreiras
acústicas.

a. Não aplicável;

Sim*

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.

Sim

a. a e. Técnicas consideradas e o próprio estudo de impacte ambiental
efectuado concluiu que a entrada em funcionamento dos novos
equipamentos não altera as actuais condições de emissão e propagação
do ruído.

* 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 caldeira a biomassa no que diz respeito
à implementação das MTD aplicáveis à combustão de biomassa.
No Quadro 2 indicam-se os valores associados (VEEA-MTD) ao parâmetro Total líquido de
combustível utilizado associado às instalações de produção combinada de calor e electricidade
novas, bem como o valor expectável na nova caldeira a biomassa.
Quadro 2 – Situação da Central a Biomassa em relação à eficiência energética
Eficiência
energética
Total líquido de
combustível utilizado

Valor expectável
(%)

VA-MTD
(%)

89,5

73 – 99

Por sua vez, no Quadro 3 apresenta-se a verificação da situação da nova caldeira a biomassa
face à MTD aplicável à redução de NOx.
Quadro 3 – Situação da nova caldeira a biomassa em relação à MTD aplicável à redução de NOx
Descrição da MTD

Situação

Central a Biomassa

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 utilização de condições redutoras na
parte inferior do leito e à injecção de ar
secundário para completar a combustão
na parte superior;

MTD 24 – De forma a evitar ou reduzir as
emissões de NOx para a atmosfera, limitando-se
também as emissões de CO e de N2O, deve ser
utilizada 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
combustão (air staging);

de

ar de

d. Vários níveis de admissão de combustível
(fuel staging);
e. Recirculação dos gases de combustão;
f. Redução não catalítica selectiva (SNCR);
g. Redução catalítica selectiva (SCR).

b. Os queimadores auxiliares de gás
natural serão de baixa emissão de NOx;
e. Não aplicável na instalação, pois é
utilizada a tecnologia de leito
fluidizado;
f. Foi considerada a instalação de um
sistema SNCR;
g. Não aplicável.

* Nos casos aplicáveis

No Quadro 4 estão indicados os VEA-MTD aplicáveis às emissões de NOx em instalações novas,
bem como os valores expectáveis na nova caldeira a biomassa.
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Quadro 4 – Situação da nova caldeira a biomassa em relação às
emissões de NOx (mg/Nm3 a 6% O2)
Potência térmica
da caldeira (MWt)

Valor
expectável
(média anual)

Valor
expectável
(média diária)

VEA-MTD
(média anual)

VEA-MTD
(média diária)

131

< 120

< 140

50 - 140

100 - 200

Assim, serão cumpridos os VEA-MTD aplicáveis à emissão de NOx.
No caso das emissões de CO, são apresentados nas Conclusões MTD do BREF das GIC valores
meramente indicativos, que no caso de uma instalação nova são os seguintes:
 Potência térmica entre 100 - 300 MWt: ................ 30 - 160 mg/Nm3.
O valor expectável na central a biomassa é inferior a 160 mg/Nm3.
No Quadro 5 apresenta-se a verificação da situação da nova caldeira a biomassa face à MTD
aplicável à redução de SOx, HCl e HF.
Quadro 5 – Situação da nova caldeira a biomassa em relação à MTD aplicável à
redução de SOx, HCl e HF
Descrição da MTD

Situação

MTD 25 – De forma a evitar ou reduzir as
emissões de SOx, HCl e HF para a atmosfera, deve
ser utilizada uma ou a combinação das seguintes
técnicas:

a. Não aplicável (será injectada cal
hidratada na conduta de gases);
b. e c. Será injectada cal hidratada na
conduta de gases;

a. Injecção de adsorventes na caldeira;
b. Injecção de adsorventes na conduta dos gases
de combustão;
c. Pulverização de adsorventes (via seca);
d. Lavador de gases de leito fluidizado de
circulação;

Central a Biomassa

d. e e. Não aplicável, pois será utilizado
um sistema de via seca;
Sim*

e. Instalação de lavador de gases;
f. Utilização de condensador para os gases de
combustão;
g. Dessulfuração dos gases de combustão por via
húmida;

f. e g. Não aplicável (é aplicável à
dessulfuração dos gases de combustão);
h. Será utilizada uma parte de biomassa
florestal residual como combustível
que
tem
geralmente
teores
relativamente baixos de cloretos e
fluoretos.

h. Escolha do combustível.
* 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 expectáveis na nova caldeira a biomassa.
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Quadro 6 – Situação da nova caldeira a biomassa em relação às emissões de
SO2 (mg/Nm3 a 6% O2)
Potência térmica
da caldeira (MWt)
131

Valor
expectável
(média anual)
< 30

Valor
expectável
(média diária)
< 30

VEA-MTD
(média anual)

VEA-MTD
(média diária)

<10 - 50

<20 - 85

Quadro 7 – Situação da nova caldeira a biomassa em relação às emissões de
HCl (mg/Nm3 a 6% O2)
Potência térmica
da caldeira (MWt)
131

Valor
expectável
(média anual)
<4

Valor
expectável
(média diária)
<8

VEA-MTD
(média anual)

VEA-MTD
(média diária)

1 – 15 (*)

- (*)

(*) Para as instalações de combustão de combustíveis em que a média do teor de cloro é ≥ a 0,1 % em peso (seco), que é o caso, o
limite superior do intervalo dos VEA-MTD da média anual para as instalações novas é de 15 mg/Nm3 e o limite superior do
intervalo dos VEA-MTD da média anual para as instalações existentes é de 25 mg/Nm3. A média diária dos VEA-MTD não se
aplica a estas instalações.

Quadro 8 – Situação da nova caldeira a biomassa em relação às emissões de HF
(mg/Nm3 a 6% O2)
Potência térmica
da caldeira (MWt)
131

Valor
Expectável*
< 0,5

VEA-MTD*
<1

* - Média no período de amostragem

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 caldeira a biomassa face à MTD
aplicável à redução de Partículas.
Quadro 9 – Situação da nova caldeira a biomassa em relação à MTD aplicável à
redução de Partículas
Descrição da MTD

Situação

MTD 26 – De forma a evitar ou reduzir as
emissões de Partículas para a atmosfera, deve ser
utilizada uma ou a combinação das seguintes
técnicas:
a. Electrofiltro;

a. e c. Não aplicável (a opção foi a de
instalar um filtro de mangas);
b. Será instalado um filtro de mangas;
Sim*

b. Filtro de mangas;
c. Sistema seco ou semi-seco;
d. Dessulfuração dos gases de combustão;
e. Escolha do combustível.
*

Central a Biomassa

d. Não aplicável, pois os teores de
enxofre são relativamente baixos na
biomassa;
e. Será utilizada
combustível.

biomassa

como

Nos casos aplicáveis

No Quadro 10 estão indicados os VEA-MTD aplicáveis às emissões de Partículas em instalações
novas, bem como os valores expectáveis na nova caldeira a biomassa.
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Quadro 10 – Situação da nova caldeira a biomassa em relação às emissões de Partículas
(mg/Nm3 a 6% O2)
Potência térmica
da caldeira (MWt)
131

Valor
expectável
(média anual)
<3

Valor
expectável
(média diária)
<5

VEA-MTD
(média anual)

VEA-MTD
(média diária)

2-5

2 - 10

Por sua vez, no Quadro 11 apresenta-se a verificação da situação da nova caldeira a biomassa
face à MTD aplicável à redução de Mercúrio.
Quadro 11 – Situação da nova caldeira a biomassa em relação à MTD aplicável
à redução de Mercúrio
Descrição da MTD

Situação

MTD 27 – De forma a evitar ou reduzir as
emissões de Mercúrio para a atmosfera, deve ser
utilizada uma ou a combinação das seguintes
técnicas:

a. e b. Não aplicável, já que a biomassa
tem um teor muito baixo de Hg;
c. Será utilizada biomassa florestal
residual; como combustível, que tem
um teor muito baixo de Hg;

a. Injecção de carvão activado nos gases de
combustão;
b. Utilização de aditivos halogenados
combustível ou injecção na fornalha;

no

Central a Biomassa

Sim*

c. Escolha do combustível;
d. Filtro de mangas;

d. Será instalado filtro de mangas;
e. Não aplicável (opção por filtro de
mangas);

e. Electrofiltro;

f. Foi considerado um sistema de
injecção de cal hidratada;

f. Sistema seco ou semi-seco;

g. Não aplicável.

g. Dessulfuração dos gases de combustão.
*

Nos casos aplicáveis

No Quadro 12 estão indicados os VEA-MTD aplicáveis às emissões de Mercúrio em instalações
novas, bem como os valores expectáveis na nova caldeira a biomassa.
Quadro 12 – Situação da Central a Biomassa em relação às
emissões de Mercúrio (µg/Nm3 a 6% O2)
Valor
Expectável*
<3

VEA-MTD*
1-5

* - Média no período de amostragem
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Anexo IV
Estudo das Medidas de Condicionamento Acústico
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1. Enquadramento e Objetivo
O Complexo Industrial da Figueira da Foz da Navigator Paper Figueira tem vindo a incrementar a sua
capacidade produtiva e por consequência a necessidade de ter em funcionamento mais equipamento e
durante mais tempo.
A instalação tem uma estruturação complexa do ponto de vista acústico, com múltiplas e variadas fontes, de
dimensões e características físicas e acústicas muito diversas, que globalmente produzem níveis sonoros, nas
condições atuais, suscetíveis de causar conflitos com as utilizações do solo sensíveis mais próximas.
Após várias medições que demonstram o cumprimento legal, em matéria de ruído ambiental, e apesar de
terem melhorado a nível acústico as infraestruturas, ocorrem algumas situações de incumprimentos do
critério de incomodidade. No relatório AR10.2869/18-DP, constatou-se que junto aos recetores identificados
como P4 e P5, a empresa não cumpre o critério de incomodidade nos períodos do entardecer e noturno. A
Navigator Paper Figueira pretende com o presente trabalho caraterizar as principais fontes ruidosas audíveis
no local com origem da unidade fabril e estudar medidas mitigadoras a adotar, estimando a redução de ruído
que cada uma ou o seu conjunto proporciona nos recetores P1 a P5 identificados no relatório AR10.2869/18DP.
Neste enquadramento, o estudo desenvolvido procurou, no essencial, fornecer elementos para o
cumprimento de três objetivos:


Avaliar do nível de ruído ambiente nos locais em avaliação no atual regime de funcionamento fabril;



Identificar e caracterizar as principais fontes de ruído do Parque de Madeiras do Complexo Industrial
da Figueira da Foz da Navigator Paper Figueira, com influência nos locais em avaliação;



Dimensionamento acústico de medidas de minimização a adotar e estimativa do impacto nos locais
em avaliação.

Os cálculos de emissão e propagação sonora, bem como de atenuação, foram elaborados em conformidade
com normalização técnica aplicável e com recurso a um software de previsão e mapeamento de campos
sonoros exteriores devidamente validado para o efeito.
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2. Definições
Mapa de Ruído: Descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden e Ln, traçado em
documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas às quais corresponde uma
determinada classe de valores expressos em dB(A).
Nível de pressão sonora ponderado A, LpA: nível de pressão sonora dado pela fórmula:

L pA

 p 
 10 lg 
 p0 

2

Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq,T: valor do nível de pressão sonora, ponderado A, de
um ruído uniforme que, no intervalo de tempo T, tem o mesmo valor eficaz da pressão sonora do ruído cujo
nível varia em função do tempo.
Nível sonoro médio de longa duração, ponderado A, LAeq,LT: média, num intervalo de tempo de longa
duração, dos níveis sonoros contínuos equivalentes ponderados A para as séries de intervalos de tempo de
referência compreendidos no intervalo de tempo de longa duração.
onde p é o valor eficaz da pressão sonora e p0 é a pressão sonora de referência (20 μPa).

Atividade ruidosa permanente: Atividade desenvolvida com carácter permanente, ainda que sazonal, que
produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os
efeitos dessa fonte de ruído, designadamente laboração de estabelecimentos industriais, comerciais ou de
serviços.
Fonte de ruído: A Acão, atividade permanente ou temporária, equipamento, estrutura ou infraestrutura que
produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se faça sentir o seu
efeito.
Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden): O indicador de ruído, expresso em dB(A), associado ao
incómodo global, dado pela expressão:

Lden  10  log

Ld
Le  5
Ln 10
1 
10
10
10 
13
10
3
10
8
10







24 

Indicadores de ruído diurno (Ld), do entardecer (Le) e noturno (Ln): Níveis sonoros de longa duração,
conforme definidos na NP 1730-1:1996, ou na versão atualizada correspondente, determinados durante
séries dos respetivos períodos de referência e representativos de um ano.
Intervalo de tempo de longa duração: intervalo de tempo especificado para o qual os resultados das
medições são representativos, consistindo em séries de intervalos de tempo de referência.
Período de referência: intervalo do tempo para o qual os valores obtidos são representativos.
Período diurno: 7h-20h; Período do entardecer: 20h-23h; Período noturno: 23-7h.
Recetor sensível: O edifício habitacional, escolar, hospital ou similar ou espaço de lazer, com utilização
humana.
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Ruído ambiente: ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao
conjunto de todas as fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local
considerado.
Ruído particular: componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificado por meios
acústicos e atribuída a determinada fonte sonora.
Ruído residual: ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma determinada
situação.
Potência sonora, W: energia acústica total emitida por uma fonte na unidade de tempo. É expressa em watts.
A Potência Sonora é independente da localização da fonte sonora e caracteriza o som emitido pela fonte. Ao
contrário do que acontece com a intensidade e a pressão sonora, a potência não depende do ambiente nem
da distância da fonte. O seu valor não varia já que a potência sonora refere-se à energia total emitida pela
fonte.
Nível de potência sonora, LW: Dez vezes o logaritmo de base 10 da razão entre a potência acústica emitida
pela fonte a ser testada e a potência acústica de referência (Wo = 10-12 W). É expresso em decibel.

W 
Lw  10 lg   dB.
Wo 
O nível de potência acústica, ponderado A, é referenciado por LWA.
Índice ponderado de redução sonora , RW: é o índice global de redução do som aéreo medido em laboratório.
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3. Enquadramento Legal
As disposições legais em que se baseia o presente trabalho têm em consideração a legislação portuguesa em
vigor, o “Regulamento Geral do Ruído” – Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro e os documentos técnicos
da Agência Portuguesa do Ambiente: «Elaboração de Mapas de Ruído – Princípios Orientadores», «Diretrizes
para Elaboração de Mapas de Ruído» e “Recomendações para Seleção de Métodos de Cálculo a Utilizar na
Previsão de Níveis Sonoros”.
Em conformidade com o estabelecido no Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º
9/2007, de 17 de Janeiro, a instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas
envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis estão sujeitos ao
cumprimento de dois critérios:


Valores limite de exposição - Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível,
devem ser respeitados os valores limite de ruído seguidamente mencionados.



Zona Mista

Zona Sensível

Zona não classificada

Lden [dB(A)]

≤ 65

≤ 55

≤ 63

Ln [dB(A)]

≤ 55

≤ 45

≤ 53

Critério de incomodidade – A diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído ambiente
determinado durante a ocorrência do ruído particular da atividade ou atividades em avaliação e o
valor do LAeq do ruído residual (sem o funcionamento das atividades), não poderá exceder 5 dB(A)
no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período noturno, sendo que há a
considerar, quando aplicável, as correções previstas no Anexo I do RGR.

O complexo industrial objeto do presente estudo encontra-se inserido junto do tecido urbano de Marinha
das Ondas, com vários recetores sensíveis na sua proximidade. Deste modo, o regular exercício da atividade
industrial fica condicionado ao efetivo cumprimento dos requisitos legais anteriormente descritos.
Relativamente aos “valores limite de exposição”, considerando que a envolvente da unidade está em zona
classificada como Mista em função das tipologias de zonas previstas no RGR, pelo que os limites de Lden e Ln
a observar são de, respetivamente, 65 dB(A) e 55 dB(A).
No que respeita ao critério de incomodidade, os limites aplicáveis são dependentes da duração da atividade
em cada período de referência. A instalação labora em regime contínuo de 24 horas diárias, pelo que os
limites de incomodidade a considerar são de 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e
3 dB(A) no período noturno.
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4. Metodologia
4.1 Generalidades
A verificação do cumprimento dos preceitos legais previstos no Regulamento Geral do Ruído por parte de
atividades do tipo industrial, pressupõe uma avaliação / quantificação dos níveis de ruído no, ou junto ao,
recetor sensível potencialmente afetado.
Este tipo de avaliações são ainda correntemente efetuadas com recurso à técnica de medição / ensaio
acústico. No entanto, mesmo nos casos mais simples, são diversos os constrangimentos metodológicos da
técnica de medição, uma vez que é difícil reunir na prática as condições de repetibilidade e de
reprodutibilidade que são indispensáveis para obter resultados representativos e, desde logo, a sua
incapacidade de prever / quantificar futuras intervenções de implementação de medidas de mitigação.
Este constitui um dos motivos para que a técnica de modelação seja a metodologia que, hoje em dia, é tida
como preferencial e, em muitas circunstâncias, a única que se afigura viável em avaliações de ruído
ambiental. Este facto tem tradução nas normas de acústica ambiental da série ISO 19961, recentemente
publicadas na versão portuguesa.

4.2 Modelo de Previsão e Métodos de Cálculo
Para a elaboração do presente estudo utilizou-se o software computacional para simulação da emissão e
propagação sonora “IMMI Premium”, versão 2015 (Wölfel Meβsisteme GmbH, Alemanha).
O algoritmo “central” de cálculo baseia-se na teoria da propagação do som ao ar livre, de acordo o previsto
na norma ISO 9613-2:19962, na qual estão descritos algoritmos de análise por bandas de oitava (intervalo de
frequências centrais normalizadas de 63Hz a 8 kHz) para cálculo da atenuação do som produzido por uma
fonte pontual, ou conjunto de fontes pontuais. Para além das características específicas das fontes, são
considerados os efeitos físicos seguintes:


divergência geométrica;



absorção atmosférica;



efeito do solo;



reflexão a partir de superfícies;



efeito de barreira.

A formulação básica do algoritmo descreve-se seguidamente.
Lp = Lw + Dc + Cb – Ap,

1

NP ISO 1196-1(2011) e NP ISO 1996-2(2011)

2 Norma portuguesa correspondente:
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onde,
Lp é o nível de pressão sonora no ponto recetor, em dB (ref. 20 µPa);
Lw é o nível de potência sonora da fonte, em dB (ref. 1 pW);
Dc é o fator de correção de diretividade, em dB (para o caso de a fonte não emitir igualmente em todas as direções);
Cb é a correção para o tempo de emergência para o ruído da fonte, em dB. Por exemplo, o nível de “longo-termo” é reduzido 3 dB no
caso de a fonte só funcionar metade do intervalo de tempo de referência;
Ap é a atenuação devida à propagação, em dB.

A grandeza Ap comporta diversos fenómenos físicos:
Ap = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc + Crefl
onde,
Adiv – atenuação devida ao efeito de divergência geométrica;
Aatm – atenuação devida à absorção atmosférica;
Agr – atenuação devida à absorção / reflexão pelo solo;
Abar – atenuação devida ao efeito de difração em barreiras;
Amisc – atenuação devida a outros efeitos (efeitos meteorológicos, dispersão através de estruturas acusticamente complexas, etc.);
Crefl – correção devida aos efeitos de reflexão.

A elaboração de um modelo de previsão para descrição do ruído industrial pressupõe, para além de outros
aspetos físicos anteriormente identificados, a caracterização acústica das fontes. As normas metodológicas
específicas para caracterização de cada tipologia de fonte no âmbito do presente estudo foram as seguintes:


Ruído Industrial - recolha de dados de entrada obtidos por medições efetuadas de acordo com as
normas ISO 8297:1994, NP EN ISO 3744:1999 e EN ISO 3746:1995;



Tráfego Rodoviário: método de cálculo francês NMPB-Routes publicado na norma francesa XPS 31133. Dados de entrada de acordo com o «Guide du bruit des transports terrestres», CETUR, 1980;



Para o ruído de Tráfego ferroviário: o método de cálculo nacional «Standaard-Rekenmethode II»
(SRMII) dos Países Baixos, publicado na “Reken-Meetroorschrift Railverkeerslawaai’ 96, Ministerie
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer”, 20 de Novembro de 1996.

A metodologia de mapeamento do ruído industrial é um processo marcadamente iterativo, no qual se
pretende, como em qualquer outra abordagem de modelação, reproduzir tão fielmente quanto possível as
condições reais. De uma forma genérica, o modelo gerado tem duas componentes essenciais:


Uma relacionada com as características físicas do local e dos elementos que o compõem (orografia
do terreno, volumetria do edificado, barreiras naturais, características das estruturas influentes na
propagação do som, localização dos recetores, condições meteorológicas que condicionam a
propagação) que devem ser adequadamente reproduzidas no modelo;



Outra diretamente respeitante às características das emissões sonoras (tipo de fonte, nível de
potência sonora, conteúdo espectral, diretividade).

Nas figuras 1 e 2 são apresentados o layout fabril da Navigator Paper Figueira, em mais detalhe, o Parque de
Madeiras (a principal fonte identificada nos recetores sensíveis localizados na zona SE abaixo da Navigator).
Relatório n.º EST.2931/18-CM

Este Relatório é confidencial, só podendo ser reproduzido na íntegra.
Mod.LabAV027/

pág. 8 de 28

Figura 1: Layout fabril geral da Fábrica da Navigator Paper Figueira.

Figura 2: Layout fabril do Parque de Madeiras da Fábrica da Navigator Paper Figueira.
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4.3 Caracterização do ruído Ambiente nos pontos P4 e P5
O Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, que aprovou o «Regulamento Geral do Ruído» (RGR), estabelece,
no artigo 13.º, que a instalação e o exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, na
envolvente de zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados estão sujeitos ao
cumprimento dos valores limite de exposição (fixados no artigo 11.º) e do critério de incomodidade
(especificado na alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º.
Anteriormente, foi efetuado um ensaio acústico, com a referência AR10.2869/18-DP, no qual se procedeu à
verificação do cumprimento destes requisitos legais relativamente à unidade fabril da Navigator Paper
Figueira, no Complexo Industrial da Figueira da Foz.
O trabalho contemplou a realização de medições acústicas em 5 locais confinantes com recetores sensíveis
ao ruído (habitações mais próximas) (figura n.º3), nos períodos de referência diurno, entardecer e noturno.

Figura 3: Representação Esquemática e Fotografias do Local de Medição

As principais fontes de ruído audíveis, do Complexo Industrial da Navigator Paper Figueira, S.A. da Figueira
da Foz, nos pontos P4 e P5 são:


Parque de Madeiras (Alinhador de Toros, Linha dos Descascadores (transporte, descascadores e
motores), Linha de Transporte dos Descascadores/Destroçadores, Edifício dos Destroçadores
(transporte, ciclones e respectivos aberturas do edifício), Edifício de Crivagem das aparas e
circulação de máquinas dentro do recinto)



Ruídos dos restantes edifícios do Complexo, ventilação/exaustão de gases e circulação de máquinas
dentro do restante recinto.



Além das fontes descritas anteriormente são ainda percetíveis as seguintes fontes: tráfego
rodoviário, passagem de comboios e fontes naturais (pássaros, cães a ladrar afastados).
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Os principais resultados e conclusões associadas são resumidamente apresentados nos quadros seguintes.
Quadro 1: Principais resultados do Critério de Exposição Máxima, obtidos no ensaio efetuado.
Parâmetro

Local

Descritor

Ruído Ambiente
[dB(A)]

Requisito legal,
[dB(A)]

Cumprimento do DL
9/2007

Lden

62

≤ 65 a)

CUMPRE

Ln

53

≤ 55 a)

CUMPRE

Lden

61

≤ 65

a)

CUMPRE

a)

CUMPRE

P1
P2
«Valores Limite
de Exposição»,
[dB(A)]

P3
P4
P5

Ln

54

≤ 55

Lden

59

≤ 65 a)

CUMPRE

Ln

52

≤ 55

a)

CUMPRE

Lden

57

≤ 65

a)

CUMPRE

a)

CUMPRE

Ln

52

≤ 55

Lden

55

≤ 65 a)

CUMPRE

Ln

48

≤ 55

CUMPRE

a)

a) Segundo

o artigo 19º da secção III do Regulamento da 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Figueira da Foz (Aviso n.º10633/2017, publicado
em DR em 15/09/2017), os locais de medição encontram-se classificados como zona mista.

Quadro 2: Principais resultados do Critério de Incomodidade Máxima, obtidos no ensaio efetuado.
Parâmetro

Período

Diurno

«Incomodidade»
LAr (ruído ambiente) –
LAeq (ruído residual),
[dB(A)]

Entardecer

Noturno

Requisito legal,

Local

Resultado [dB(A)]

P1

2

CUMPRE

P2

0

CUMPRE

P3

1

P4

2

CUMPRE

P5

2

CUMPRE

P1

0

CUMPRE

P2

0

P3

0

P4

2

CUMPRE

P5

6

NÃO CUMPRE

[dB(A)]

≤5

Cumprimento do DL 9/2007

CUMPRE

CUMPRE
≤4

CUMPRE

P1

0

CUMPRE

P2

0

CUMPRE

P3

0

P4

5

NÃO CUMPRE

P5

8

NÃO CUMPRE

≤3

CUMPRE

Como se pode observar pelos resultados obtidos no relatório AR10.2869/18-DP, constatou-se que junto aos
recetores identificados como P4 e P5, a empresa não cumpre o critério de incomodidade nos períodos do
entardecer (P5) e noturno (P4 e P5), apesar de cumprir o critério de exposição máxima em todos os pontos
avaliados. Em sequência do mesmo relatório, verificou-se a necessidade de identificar/definir medidas de
minimização que produzam uma atenuação no ruído ambiente de pelo menos 2dB(A) no P5 durante o
periodo do entardecer e de pelo menos 2dB(A) no P4 e de 5dB(A) no P5 durante o periodo noturno.
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4.4 Parâmetros de Cálculo
O cálculo dos mapeamentos sonoros foi realizado a partir da criação de uma malha equidistante de pontos
de cálculo. Para cada um dos pontos da malha, o modelo calcula os níveis sonoros adicionando as
contribuições de todas as fontes de ruído consideradas, tendo em consideração os trajetos de propagação e
as atenuações, de acordo com o definido na norma XPS 31-133, no método de cálculo francês “NMPB Routes
1996” ( tráfego rodoviário) e na Norma ISO 9613-2 (ruído industrial).
Quadro 3: Resumo das configurações de cálculo utilizadas.
Parâmetros
Malha de cálculo

Especificações
10*10 metros, resultando num total de cerca de 43367 pontos de cálculo.


A malha de cálculo de um projeto de modelação acústica computacional fixa o número de pontos
de cálculo a partir dos quais o programa “desenha” as linhas isofónicas e as manchas de ruído da área
em abordagem.

Aproximação
de
cálculo
relativamente à contribuição
isolada de cada fonte sonora em
cada ponto de cálculo

20 dB(A).

Grau de reflexões

1.ª ordem.



Para um determinado ponto de cálculo, o programa despreza a contribuição de fontes sonoras
cuja contribuição (fontes afastadas e/ou de baixa potência sonora relativa) para o nível sonoro nesse
local seja inferior a um critério quantitativo preestabelecido. No caso presente, a partir de uma previsão
“grosseira” inicial, o programa despreza todas as fontes sonoras que originem no ponto de cálculo
valores de pressão sonora inferiores a 20 dB(A) relativamente à estimativa global inicial.



Para além dos raios sonoros diretos, o nível de pressão sonora num determinado ponto é também
influenciado pelos efeitos de barreira e reflexão provocados por estruturas como edifícios. Estes
fenómenos podem assumir particular relevância em áreas urbanas onde a densidade de edificado é
usualmente elevada.

Critério de distância máxima para
estruturas refletoras

50 metros.

Altura de avaliação

4 metros.



Caso nada seja previamente definido em contrário, para um determinado ponto de emissão sonora
o modelo considera todas as estruturas refletoras presentes, o que torna o cálculo muito complexo e
demorado. Facilmente se depreende que à medida que aumenta a distância entre o local de emissão e
as estruturas refletoras menor será a contribuição das ondas refletidas, chegando-se a uma distância
onde esta será irrelevante. Assim sendo, torna-se indispensável estabelecer uma distância máxima ao
ponto de emissão até à qual o programa considerará as estruturas como elementos refletores – no
presente caso, a distância considerada é de 50 metros.



Este parâmetro define a cota acima do nível do solo para a qual se reportam os valores a calcular.

Modelo altimétrico

Curvas de adensamento topográfico de equidistância de 5 metros.

Magnitude dos fenómenos de
absorção pelo solo

Considerou-se que o mesmo era medianamente absorvente (coeficiente de absorção
sonora, med=0,5).

Localização e volumetria dos
edifícios

Utilizou-se a informação contida na cartografia digitalizada e alçados e cortes fornecidos

Condições meteorológicas

Considerou-se os parâmetros meteorológicos médios para Greenwood retirados do site
https://weatherspark.com/

4.5 Descritor Acústico, Critérios de Análise e Outputs do Trabalho
O descritor acústico básico considerado foi o parâmetro LAeq (dB(A)). Numa forma básica, os resultados são
adiante apresentados com a informação indexada a cada fonte de emissão e ao conjunto dessas fontes na
sua globalidade, designadamente:


Cálculos de níveis sonoros junto das habitações mais próximas, associados ao funcionamento do
Parque de Madeiras da Navigator Paper Figueira;
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Contribuições sectoriais das principais fontes influentes em pontos específicos (recetores sensíveis
mais próximos).

Para apoio na visualização dos resultados, são produzidas imagens na forma de Mapas de Ruído espaciais,
representativas dos níveis sonoros emitidos, a sua propagação e os níveis sonoros rececionados juntos dos
recetores sensíveis mais próximos, na situação do atual cenário.
4.5.1

Recolha de Dados de Entrada

Em função das características das infraestruturas físicas, dos elementos ruidosos de equipamentos e das
atividades desenvolvidas, as fontes de ruído industrial são catalogadas segundo as três classes possíveis:


fontes pontuais – pequenas fontes, tais como bocais de extração, ventiladores, motores e outros de
dimensões limitadas e com características de emissão relativamente homogéneas;



fontes lineares – emissores em linha, tais com tubagens, transportadores, vias de circulação de
veículos;



fontes em área – emissões de áreas de maiores dimensões, como as radiações de fachadas e de
tetos.

Os dados de entrada necessários para cada fonte, para além das suas características dimensionais e de
localização, são os níveis de potência sonora e as características de diretividade.
4.5.2

Caracterização das Principais Fontes de Ruído

Realizou-se uma caraterização das principais fontes sonoras na zona do Parque de Madeiras com potencial
impacto sonoro na envolvente dos P4 e P5, através da realização de um vasto conjunto de medições dos
níveis de pressão sonora. Pretendeu-se com estas medições, aprofundar a caraterização da potência sonora
dos equipamentos/atividades pertencentes a esta área da fábrica.
Os dados para a caraterização da potência sonora dos equipamentos instalados foram determinados por
medições no local ou foram utilizados dados de equipamentos semelhantes caraterizados pela ECO14 em
trabalhos semelhantes (ex. Modelação da Fabrica da Portucel de Cacia).
Quadro 4: Caracterização acústica das principais fontes de ruído estudadas e potência sonora estimada.
Tipo

LAeq
Medido
(dB(A))

Potência
Sonora
estimada
(dB(A))

Alinhadores de Toros

Área

75,4

70

Alinhadores de Toros
(motores)

Pontual

87,9

90

Fonte Sonora
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Tipo

LAeq
Medido
(dB(A))

Potência
Sonora
estimada
(dB(A))

Descascadores (linha)

Em linha

90,6

95

Descascadores

Em área

89,5

90

Descascadores (motores)

Pontual

87,7

93

Descascadores (queda dos
toros)

Em área

96,0

100

Zona de lavagem

Em linha

92,8

85

Linha de transporte
Descascadores/Destroçadores

Em linha

103,0

109

Destroçadores (edifício)

Em área

95,0

80

Destroçadores (aberturas do
edifício)

Em área

87,3

90

Transportadores de casca

Em linha

84,6

78

Triturador de casca (motores)

Pontual

95,0

105

Armazém de casca

Em área

68,9

60

Sistema de aparas no exterior
(arrastador de aparas)

Em linha

65,7

60

Transporte para pilhas de
casca

Em linha
/ Pontual

72,7

83

Redestroçadores (edifício)

Em área

82,5

70

Redestroçadores (abertura)

Em área

88,9

95

Em área

68,2

70

Fonte Sonora

Edifício da transformação

4.5.3

---

Resultados

Com base na recolha dos dados de entrada, foi cálculo o mapa de ruído atual das instalações, onde se pode
constatar que o conjunto Descascadores, Linha de Transporte dos Descascadores/Destroçadores e edifício
dos Destroçadores, é a principal fonte de ruído do Parque de Madeiras. Também se constatou, como se pode
observar pelas figuras seguintes, que o edifício do Armazém de Casca, funciona como barreira ao ruído que
é transmitido para os recetores sensíveis, principalmente o P5.
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Figura 4: Mapa de Ruído do Ruído Ambiental da Fábrica da Navigator Paper Figueira – Indicador Lden

Figura 5: Mapa de Ruído do Ruído Ambiental da Fábrica da Navigator Paper Figueira – Indicador Ld (Período Diurno)
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Figura 6: Mapa de Ruído do Ruído Ambiental da Fábrica da Navigator Paper Figueira – Indicador Le (Período Entardecer)

Figura 7: Mapa de Ruído do Ruído Ambiental da Fábrica da Navigator Paper Figueira – Período Noturno
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4.5.4

Validação de Resultados

A validação do processo de cálculo foi efetuada por comparação dos resultados obtidos na modelação com
os obtidos na campanha de medições acústicas que consta no relatório AR10.2869/18-DP.
Assim, selecionaram-se os mesmos locais de monitorização, nos quais se procedeu a medições de longa
duração, em três dias distintos, em conformidade com os métodos normalizados aplicáveis.
Como critério de aceitação/validação dos resultados obtidos por modelação, foi fixado em 3 dB(A) a diferença
aceitável entre os resultados previstos e os resultados das medições efetuadas.
Quadro 5: Comparação entre os resultados obtidos por cálculo e por medição.
Local de medição

Lden [dB(A)]

Ln [dB(A)]

Simulação

Medição

Desvio

Simulação

Medição

Desvio

P1

62,5

62,3

+0,2

53,9

53,4

+0,5

P2

62,9

61,9

+1,0

54,4

54,2

+0,2

P3

57,8

59,5

-1,7

50,7

52,3

-1,6

P4

56,5

57,6

-1,1

49,6

51,5

-1,9

P5

56,7

55,1

+1,6

50,3

48,4

+1,9

4.6 Contributo de cada Fonte de Ruído Particular nos pontos P4 e P5
Uma das principais mais-valias do recurso a um instrumento de cálculo de níveis sonoros como o IMMI, é a
possibilidade de se efetuar um “ranking” de fontes ruidosas e aferir, em cada ponto de interesse, a influência
específica de cada uma nos níveis sonoros que prevalecem num dado local.
Para além de permitir uma compreensão mais “refinada” da realidade acústica em causa, possibilita também
uma melhor identificação das causas de problemas e uma avaliação objetiva de cenários de intervenção a
equacionar. Assim, analisa-se agora o contributo de cada uma das fontes de ruído identificadas nos níveis
sonoros que se fazem sentir nos pontos P4 e P5.
Deste modo, foram calculados os níveis de ruído nos três pontos, correspondente ao indicador Lden,
provenientes de cada uma das fontes identificadas e de todas elas na sua globalidade, sendo os resultados
obtidos apresentados nos quadros seguintes.
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Quadro 6: Níveis sonoros provenientes de cada fonte e da sua globalidade no P4 (indicador Lden).
Fonte Sonora

Níveis sonoros (dB(A))

Tráfego da EN109

54,2

Destroçador (edifício)

46,7

Descascador2

43,1

Destroçador (aberturas da frente)

42,7

Tráfego da Rua Zé Índio

40,3

Descascador1

37,5

Outros edifícios da Navigator

35,7

Destroçador (abertura lateral)

34,8

Descascadores 1 e 2 (queda de toros)

32,9

Descascadores 1 e 2 (linhas)

31,8

Transporte Descascador/Destroçador

26,9

Destroçador (traseira do edifício)

24,7

Redestroçador (saídas do edifício)

22,1

Linha transporte de casca

20,6

Alinhador de toros (motores)

16,9

Redestroçador (edifício)

14,4

Triturador (motores)

13,4
Global

56,3

Quadro 7: Níveis sonoros provenientes de cada fonte e da sua globalidade no P5 (indicador Lden).
Fonte Sonora

Níveis sonoros (dB(A))

Destroçador (edifício)

51,2

Descascador2

48,4

Destroçador (aberturas da frente)

46,7

Destroçador (abertura lateral)

43,8

Tráfego da Rua Canto dos Pinas

42,7

Descascador1

42,5

Descascadores 1 e 2 (linhas)

37,7

Redestroçador (saída da frente)

37,4

Outros edifícios da Navigator

36,2

Transporte de toros (saída dos Descascadores)

34,7

Transporte Descascador/Destroçador

33,7

Descascadores 1 e 2 (queda de toros)

34,7

Destroçador (edifício abertura de trás)

28,2

Redestroçador (edifício)

26,7

Alinhador de toros (motores)

23,5

Linha transporte de casca

20,9

Triturador (motores)

7,8
Global
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Assim, pela análise dos resultados obtidos, verifica-se que as fontes predominantes responsáveis pelos níveis
sonoros obtidos nos três pontos são:
Fonte Sonora

Edifício dos Destroçadores
Edifício dos Destroçadores (lateral)
Edifício dos Destroçadores (aberturas da frente)

Descascador 2 e 1
Descascadores 1 e 2 (queda de toros)

Descascadores (linha)

Edifício dos Redestroçadores
Edifício dos Redestroçadores (aberturas)
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5. Proposta das Soluções de Condicionamento Acústico
5.1 Definição das Soluções de Condicionamento Acústico
Sendo a Complexo Industrial da Figueira extremamente complexo, quer do ponto de vista da grande
multiplicidade de fontes ruidosas relevantes, sendo o Parque de Madeiras a fonte predominante, quer do
amplo “tecido” de recetores fixados na sua envolvente, eventuais intervenções mitigadoras deverão ser
cuidadosamente equacionadas, para que produzam efeitos positivos, mas que sejam economicamente e
construtivamente viáveis.
No quadro 8 estão as propostas das soluções de condicionamento acústico preconizadas, graficamente
identificados nas figuras 8 e 9, identificando-se as áreas e os equipamentos que deverão ser alvo de
intervenção.
Quadro 8: Soluções de Condicionamento Acústico a estudar/simular.
Soluções

Área Fabril

A

Encapsulamento da linha dos descascadores, descascadores e respectivos motores

B

Diminuição do ângulo de queda dos toros de madeira dos descascadores para a
lavagem

C

Encapsulamento dos destroçadores e respetivos ciclones

D

Aumentar o isolamento do edifício dos Destroçadores, através da colocação de painéis
de fachada e telhado e substituição das janelas por outras com maior índice de
isolamento acústico

E

Diminuição das aberturas (lateral e frente) do edifício dos destroçadores

F

Aumentar o isolamento do edifício dos Redestroçadores, através da colocação de
painéis de fachada e telhado e substituição das janelas por outras com maior índice de
isolamento acústico

G

Encapsulamento dos redestroçadores e Isolamento das condutas

H

Diminuição das aberturas (frente e atrás) do edifício dos redestroçadores

I

Barreiras Acústicas absorventes entre o edifício dos Destroçadores e as linhas 1 e 2 dos
Descascadores e o edifício Armazém de Aparas

---

J

2 Barreiras Acústicas absorventes do lado SE de cada uma das linhas dos Descascadores

---

K

1 Barreira Acústica absorvente do lado SE das linhas 1 e 2 dos Descascadores

---

L

Barreira Acústica absorvente no limite físico do CIF com 10m de altura

---
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Figura 8: Identificação das soluções propostas (A a K).

Figura 9: Identificação da solução proposta (L).
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5.2 Soluções de Condicionamento Acústico - Cenários
Perante a necessidade de redução do ruído ambiente nos pontos P4 e P5, calculou-se a atenuação de cada
uma das soluções individualmente e a conjugação de diversas soluções.
Assim, face ao exposto e aos resultados das contribuições do ruído proveniente de cada fonte, foram
definidos cenários de intervenção, por forma a priorizar as soluções apresentadas, considerando por exemplo
os seguintes cenários de intervenção:
 Cenário 1 – Implementação das soluções relacionadas com as barreiras, ou seja, as soluções I, J, K e L:


Cenário 1.1 – Solução L (Barreira Acústica no limite do CIF - 5m);



Cenário 1.2 – Solução L (Barreira Acústica no limite do CIF - 10m);



Cenário 1.3.1 – Solução I (Barreiras Acústicas perpendiculares às linhas) da empresa Silencio;



Cenário 1.3.2 – Solução I (Barreiras Acústicas perpendiculares às linhas) da empresa Pronoise;



Cenário 1.3.3 – Solução I (Barreiras Acústicas perpendiculares às linhas) da empresa Iberacústica;



Cenário 1.4 – Solução J (Barreiras Acústicas paralelas às linhas) da empresa Pronoise;



Cenário 1.5 – Solução K (Barreira Acústica paralela às linhas) da empresa Iberacústica;

 Cenário 2 – Implementação das soluções relacionadas com a intervenção na estrutura e equipamentos,
ou seja, as soluções A, D, E e H:


Cenário 2.1 – Solução G (Encapsulamento dos redestroçadores e isolamento das condutas);



Cenário 2.2 – Solução A (Encapsulamento das linhas dos descascadores (linhas, descascadores e motores);



Cenário 2.3 – Solução E (Fecho/diminuição das saídas do edifício dos destroçadores);



Cenário 2.4 – Solução D (Intervenção global no edifício dos destroçadores);

 Cenário 3 – Implementação da combinação dos diferentes cenários:


Cenário 3.1 – Combinação (C1.5 + C2.3) (Barreira paralela às linhas + intervenção nas saídas do edifício
dos destroçadores);



Cenário 3.2 – Combinação (C1.5 + C2.4) (Barreira paralela às linhas + intervenção global no edifício dos
destroçadores);



Cenário 3.3 – Combinação (C1.4 + C2.3) (Barreiras Acústicas paralelas às linhas + intervenção nas saídas
do edifício dos destroçadores);



Cenário 3.4 – Combinação (C1.4 + C2.4) (Barreiras Acústicas paralelas às linhas + intervenção global no
edifício dos destroçadores);



Cenário 3.5 – Combinação (C1.4 + C2.1) (Barreiras Acústicas perpendiculares às linhas + encapsulamento
dos redestroçadores e isolamento das condutas);



Cenário 3.6 – Combinação (C2.2 + C2.3) (Encapsulamento das linhas dos descascadores +
Fecho/diminuição das saídas do edifício dos destroçadores);



Cenário 3.7 – Combinação (C2.2 + C2.4) (Encapsulamento das linhas dos descascadores + intervenção
global no edifício dos destroçadores);



Cenário 3.8 – Combinação (C1.4 + C2.2 + C2.3) (Barreiras Acústicas perpendiculares às linhas +
Encapsulamento das linhas dos descascadores + Fecho/diminuição das saídas do edifício dos destroçadores).

Não foram estudadas as soluções B (por desconhecimento da atenuação prevista desta medida), C (pela
dificuldade de execução da obra) e F (preferiu-se o encapsulamento dos redestroçadores por forma a
proporcionar conforto acústico aos trabalhadores deste edifício).
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5.3 Soluções de Condicionamento Acústico - Análise
O objetivo de presente trabalho é definir hipotéticas medidas a adoptar pela Navigator Figueira para
minimizar ou, se possível, eliminar o ruído emitido para o exterior do complexo industrial da Figueira da Foz
nos pontos P4 e P5, de modo a cumprir os requisitos definidos no Regulamento Geral do Ruído.
Conforme referido no ponto 4.3 - Caracterização do ruído Ambiente nos pontos P4 e P5, por forma a cumprir
o critério de incomodidade, será necessário implemntar medidas que produzam uma atenuação no ruído
ambiental de pelo menos 2dB(A) no P5 durante o periodo do entardecer e de pelo menos 2dB(A) no P4 e de
5dB(A) no P5 durante o periodo noturno.
Nos quadros seguintes, encontram-se os níveis sonoros previstos para os pontos P4 e P5, com a
implementação dos diferentes cenários e respetivas diferenças em relação ao cenário zero (sem qualquer
medida de minimização).
Quadro 9: Níveis sonoros e respetivas atenuações (dB(A)) previstos das medidas sugeridas – Indicador Ld

P4

Pontos
Cenários

P5

Valor

Atenuação

Valor

Atenuação

52,6

---

50,8

---

52,4

-0,2

50,5

-0,3

52,3

-0,3

50,1

-0,7

52,4

-0,2

50,6

-0,2

52,4

-0,2

50,6

-0,2

52,3

-0,3

50,6

-0,2

52,3

-0,8

49,4

-1,4

52,1

-0,5

48,8

-2,0

52,5

-0,1

50,6

-0,2

52,3

-0,3

49,2

-1,6

52,3

-0,3

49,8

-1,0

Cenário 2.4 (Edifício dos Destroçadores)

52,2

-0,4

48,4

-2,4

Cenário 3.1 (C1.5 + C2.3)

52,1

-0,5

48,1

-2,7

Cenário 3.2 (C1.5 + C2.4)

52,0

-0,6

46,3

-4,5

Cenário 3.3 (C1.4 + C2.3)

52,2

-0,4

48,3

-2,5

Cenário 3.4 (C1.4 + C2.4)

52,0

-0,6

46,5

-4,3

Cenário 3.5 (C1.4 + C2.1)

52,1

-0,5

49,2

-1,6

Cenário 3.6 (C2.2 + C2.3)

52,2

-0,4

48,1

-2,7

Cenário 3.7 (C2.2 + C2.4)

52,0

-0,6

46,3

-4,5

Cenário 3.8 (C1.4 + C2.2 + C2.3)

52,0

-0,6

46,2

-4,6

Cenário 0
Cenário 1.1

(Barreira Acústica no limite do CIF - 5m)

Cenário 1.2

(Barreira Acústica no limite do CIF - 10m)

Cenário 1.3.1 Silencio

(Barreiras Acústicas Laterais 1 e 2)

Cenário 1.3.2 Pronoise

(Barreiras Acústicas Laterais 1 e 2)

Cenário 1.3.3 Iberacústica

(Barreiras Acústicas Laterais 1 e 2)

Cenário 1.4

(Barreiras 3 e 4 – Pronoise)

Cenário 1.5

(Barreiras 5 – Iberacústica)

Cenário 2.1

(Encapsulamento dos Redestroçadores)

Cenário 2.2

(Encapsulamento das linhas dos Descascadores)

Cenário 2.3

(Fecho das saídas do Edifício dos Destroçadores)
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Quadro 10: Níveis sonoros e respetivas atenuações (dB(A)) previstos das medidas sugeridas – Indicador Le

P4

Pontos
Cenários

P5

Valor

Atenuação

Valor

Atenuação

50,6

---

50,3

---

50,4

-0,2

49,9

-0,4

50,1

-0,5

49,4

-0,9

50,5

-0,1

50,1

-0,2

50,5

-0,1

50,1

-0,2

50,0

-0,6

50,1

-0,2

50,1

-0,5

48,6

-1,7

49,7

-0,9

47,7

-2,6

50,5

-0,1

50,1

-0,2

50,2

-0,4

48,3

-2,0

(Fecho das saídas do Edifício dos
Destroçadores)

50,2

-0,4

49,1

-1,2

Cenário 2.4 (Edifício dos Destroçadores)

49,9

-0,7

47,2

-3,1

Cenário 3.1 (C1.5 + C2.3)

49,6

-1,0

46,7

-3,6

Cenário 3.2 (C1.5 + C2.4)

49,5

-1,1

43,0

-7,3

Cenário 3.3 (C1.4 + C2.3)

49,8

-0,8

47,0

-3,3

Cenário 3.4 (C1.4 + C2.4)

49,5

-1,1

43,4

-6,9

Cenário 3.5 (C1.4 + C2.1)

49,6

-1,0

48,3

-2,0

Cenário 3.6 (C2.2 + C2.3)

49,9

-0,7

46,7

-2,7

Cenário 3.7 (C2.2 + C2.4)

49,5

-1,1

43,0

-7,3

Cenário 3.8 (C1.4 + C2.2 + C2.3)

49,4

-1,2

42,8

-7,5

Cenário 0
Cenário 1.1

(Barreira Acústica no limite do CIF - 5m)

Cenário 1.2

(Barreira Acústica no limite do CIF - 10m)

Cenário 1.3.1 Silencio

(Barreiras Acústicas Laterais 1 e 2)

Cenário 1.3.2 Pronoise

(Barreiras Acústicas Laterais 1 e 2)

Cenário 1.3.3 Iberacústica

(Barreiras Acústicas Laterais 1 e 2)

Cenário 1.4

(Barreiras 3 e 4 – Pronoise)

Cenário 1.5

(Barreira 5 – Iberacústica)

Cenário 2.1

(Encapsulamento dos Redestroçadores)

Cenário 2.2

(Encapsulamento das linhas dos
Descascadores)

Cenário 2.3
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Quadro 11: Níveis sonoros e respetivas atenuações (dB(A)) previstos das medidas sugeridas – Indicador Ln

P4

Pontos

P5

Cenários

Valor

Atenuação

Valor

Atenuação

Cenário 0

49,6

---

50,3

---

49,3

-0,3

49,9

-0,4

48,9

-0,7

49,4

-0,9

49,4

-0,2

50,1

-0,2

49,4

-0,2

50,1

-0,2

48,8

-0,8

50,1

-0,2

48,8

-0,8

48,5

-1,8

48,3

-1,3

47,6

-2,7

49,5

-0,1

50,0

-0,3

49,0

-0,6

48,3

-2,0

49,0

-0,6

49,0

-1,3

48,5

-1,1

47,1

-3,2

Cenário 3.1 (C1.5 + C2.3)

48,1

-1,5

46,6

-3,7

Cenário 3.2 (C1.5 + C2.4)

47,9

-1,7

42,5

-7,8

Cenário 3.3 (C1.4 + C2.3)

48,4

-1,2

46,9

-3,4

Cenário 3.4 (C1.4 + C2.4)

47,9

-1,7

42,9

-7,4

Cenário 3.5 (C1.4 + C2.1)

48,1

-1,5

48,2

-2,1

Cenário 3.6 (C2.2 + C2.3)

48,5

-1,1

46,5

-3,8

Cenário 3.7 (C2.2 + C2.4)

47,9

-1,7

42,5

-7,8

Cenário 3.8 (C1.4 + C2.2 + C2.3)

47,8

-1,8

42,2

-8,1

Cenário 1.1

(Barreira Acústica no limite do CIF - 5m)

Cenário 1.2

(Barreira Acústica no limite do CIF - 10m)

Cenário 1.3.1 Silencio

(Barreiras Acústicas Laterais 1 e 2)

Cenário 1.3.2 Pronoise

(Barreiras Acústicas Laterais 1 e 2)

Cenário 1.3.3 Iberacústica

(Barreiras Acústicas Laterais 1 e 2)

Cenário 1.4

(Barreiras 3 e 4 – Pronoise)

Cenário 1.5

(Barreiras 5 – Iberacústica)

Cenário 2.1

(Encapsulamento dos Redestroçadores)

Cenário 2.2

(Encapsulamento das linhas dos Descascadores)

Cenário 2.3

(Fecho das saídas do Edifício dos Destroçadores)

Cenário 2.4

(Edifício dos Destroçadores)
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5.4 Soluções de Condicionamento Acústico - Estimativa orçamental
A Navigator Paper Figueira, S.A. contactou 4 empresas especialistas (Silencio, Pronoise, SilentSystem e
Iberacustica) nas soluções técnicas de minimização de ruído, com o objetivo de obter/definir propostas
técnicas e comerciais.
No quadro seguinte, apresenta-se igualmente uma estimativa do investimento necessário para a
implementação de cada uma das soluções preconizadas.
As soluções que permitem cumprir o estipulado estão assinaladas a negrito, sendo a mais economicamente
viável o conjunto de soluções correspondente ao cenário 3.4 (Barreiras Acústicas paralelas às linhas +
intervenção global no edifício dos destroçadores).
Quadro 12: Valor em € do investimento necessário para cada um dos cenários

Empresas
Silêncio

Pronoise

SilentSystem

Iberacústica

Total

Cenário 1.1

---

---

---

---

---

Cenário 1.2

---

1 111 k€

---

---

1 111 k€

Cenário 1.3.1

161 k€

---

---

---

161 k€

Cenário 1.3.2

---

107 k€

---

---

107 k€

Cenário 1.3.3

---

---

305 k€

---

305 k€

Cenário 1.3.4

---

---

---

258 k€

258 k€

Cenário 1.4

---

298 k€

---

---

298 k€

Cenário 1.5

---

---

---

464 k€

464 k€

Cenário 2.1

37 k€

19 k€

21 k€

29 k€

37 k€

Cenário 2.2

812 k€

---

---

---

812 k€

Cenário 2.3

48 k€

134 k€

40 k€

138 k€

138 k€

Cenário 2.4

390 k€

276 k€

200 k€

247 k€

390 k€

Cenário 3.1 (C1.5 + C2.3)

---

---

40 k€

464k€

504 k€

Cenário 3.2 (C1.5 + C2.4)

---

---

200 k€

464k€

664 k€

Cenário 3.3 (C1.4 + C2.3)

---

298 k€

40 k€

---

338 k€

Cenário 3.4 (C1.4 + C2.4)

---

298 k€

200 k€

---

498 k€

Cenário 3.5 (C1.4 + C2.1)

---

317 k€

---

---

317 k€

Cenário 3.6 (C2.2 + C2.3)

812 k€

---

40k€

---

852 k€

Cenário 3.7 (C2.2 + C2.4)

812 k€

---

200 k€

---

1 012k€

Cenário 3.8 (C1.4 + C2.2 + C2.3)

812 k€

298 k€

40 k€

---

1 052k€

Cenários de intervenção
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6. Discussão dos Resultados e Conclusões
Neste trabalho foi elaborado o estudo de identificação e de definição de medidas de condicionamento
acústico necessárias para o cumprimento do critério de incomodidade nos pontos P4 e P5 em vinte cenários
(Cenário 1.1 a Cenário 3.8).
Como principal conclusão pode-se referir que as medidas de condicionamento acústico relacionadas com
barreiras acústicas, por si só, manifestaram-se ineficazes. Apesar dos resultados, as barreiras 3 e 4 e a barreira
5, foram as soluções que apresentam melhores resultados, conseguindo uma contribuição para o
cumprimento do critério em 34% e 54% respectivamente. Também as medidas relacionadas com soluções
estruturais, nomeadamente encapsulamento de equipamentos/conjunto de equipamentos e melhoramento
da estrutura/aberturas do edificio dos Destroçadores, por si só, foram ineficazes, embora com melhores
resultados que as barreiras acústicas. As soluções que apresentam melhores resultados foram o
encapsulamento das linhas dos Destroçadores e encapsulamento do edifício dos Destroçadores, contribuindo
em 40% e 64% pra o cumprimento do critério.
Para os pontos P4 e P5, verificou-se que para cumprir o cirtério de incomodidade, principalmente no periodo
noturno, será necessário recorrer à execuação de conjugação de cenários, nomeadamente: a implementação
da barreira 5 com o encapsulamento do edifício dos Destroçadores (C3.2), a implementação das barreiras 3
e 4 com o encapsulamento do edificio dos Destroçadores (C3.4) e a execução dos encapsulamentos das linhas
dos descascadores e do edifcio dos destroçadores (C3.7). A aplicação de qualquer um das três medidas
atenuam significativamente o ruído proveniente do Parque de Madeiras e que se propaga para junto dos
recetores sensíveis P4 e P5, estimando-se que seja suficiente para o cumprimento dos requisitos legais
aplicáveis, desde que mantidas as condições dos restantes edifícios da Navigator Paper Figueira.
Dada a própria variabilidade no funcionamento do complexo industrial, e o custo associado a estas medidas,
será recomendável que antes de avançarem, equacionem outras medidas relacionadas com o processo
produtivo, nomeadamente:


baixar a queda de toros a seguir aos descascadores;



utilizar somente toros descascados no processo fabril, durante o período noturno entre as 00h e às
06h, altura do dia em que as queixas são mais frequentes e que coincide com a mudança do regime
de ventos, o que penaliza os recetores sensíveis mais a S-SE.

Após a implementação de qualquer medida e avaliação da sua eficácia efetiva, deverá ser aferida a
necessidade de medidas adicionais.
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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
O presente documento, que faz parte integrante do Caderno de Encargos da Empreitada de
Execução do projecto da Nova Caldeira a Biomassa da Navigator Pulp Figueira, define as regras
de natureza ambiental, a cujo cumprimento o Empreiteiro fica vinculado, em prosseguimento
de objectivos de elevada protecção ambiental.
Desta forma, garante-se que a construção da Nova Caldeira a Biomassa e Sistemas
Complementares será norteada por rigorosos e exigentes critérios de protecção ambiental,
constituindo um exemplo de boas práticas na sua implementação, em respeito por todos os
requisitos legais, de natureza ambiental, aplicáveis a actividades temporárias, como as obras de
construção civil, montagem de equipamentos e gestão de estaleiros, bem como os requisitos
particulares respeitantes às especificidades do local de implantação.
Na fase de adjudicação, o Empreiteiro terá de demonstrar a aceitação e cumprimento integral
de todos os requisitos definidos no presente documento, através da Declaração de Aceitação,
cuja minuta se incluiu no Anexo 1.

2. CONDICIONANTES AMBIENTAIS A CUMPRIR
2.1 Plano de Gestão Ambiental
Antes do início da fase de construção, o Empreiteiro deverá desenvolver um Plano de Gestão
Ambiental (PGA), de modo a adequá-lo à empreitada em causa, tendo por base os requisitos
definidos no presente documento, a legislação e normas aplicáveis e, ainda, quaisquer outras
instruções emanadas pela NPF.
O PGA, a ser submetido a aprovação da NPF antes do início dos trabalhos, terá como objectivos
principais:









Constituir um documento onde estão definidos e expressos os princípios e as intenções
relativos ao desempenho ambiental global que o Empreiteiro se propõe atingir durante a
obra;
Definir os princípios gerais de gestão ambiental a observar na Empreitada;
Definir os recursos humanos a afectar à implementação do Plano e a estrutura de
responsabilidades relativamente às funções específicas de gestão ambiental;
Definir os procedimentos e trabalhos a desenvolver com vista à implementação de todas
as medidas de minimização listadas no presente documento, ou outras que se venham a
revelar necessárias;
Definir os procedimentos e trabalhos a desenvolver com vista à implementação do
programa de monitorização ambiental da fase de construção, definido no presente
documento.
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O PGA deverá incluir o Plano de Obra, o Plano de Gestão de Efluentes, o Plano de Gestão de
Resíduos e o Plano de Desactivação de Estaleiros e Áreas Afectas à Obra, para além de um
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras.
Será, ainda, da responsabilidade do Empreiteiro, a adopção e implementação de todos os
procedimentos, ainda que não listados no presente documento, que venham a ser julgados
necessários pela NPF para minimizar ou eliminar os impactes ambientais durante a execução da obra.
2.2 Responsável pela Área de Ambiente
O Empreiteiro nomeará um Responsável pela Área de Ambiente, cujas competências em
termos ambientais abrangerão as seguintes tarefas:








Acompanhar, verificar e responder pela implementação do Plano de Gestão Ambiental;
Criar os procedimentos relacionados com a implementação das medidas de minimização
indicadas no presente documento, ou de outras que se venham a revelar necessárias;
Manter um arquivo actualizado de todos os documentos associados ao acompanhamento
ambiental da obra;
Registar no Livro de Obra eventuais ocorrências com impacte no meio ambiente;
Elaborar, quando solicitado, relatórios de acompanhamento ambiental.

2.3 Documentação
O Empreiteiro é responsável por manter o registo e arquivo de toda a documentação ambiental
relevante, a qual poderá em qualquer altura ser consultada pela NPF e por entidades oficiais,
devendo incluir, entre os principais:





Comprovativos de conformidade legal, incluindo licenças, certificados, autorizações de
utilização, entre outros;
Comunicações efectuadas com as partes envolvidas, incluindo o público em geral;
Comprovativos do controlo de operações, incluindo:
o Registo da implementação de medidas de minimização de impactes;
o Registo/inventário dos resíduos produzidos e do destino dos mesmos;
o Registo/inventário das águas residuais produzidas e respectivo destino final;
o Registo/inventário de máquinas emissoras de níveis elevados de ruído;
o Registo/inventário de máquinas com níveis elevados de emissões atmosféricas;
o Registo da ocorrência de acidentes ambientais.

2.4 Relatórios
Sempre que solicitado, o Empreiteiro terá, obrigatoriamente, de apresentar um relatório das
actividades desenvolvidas no que concerne à aplicação do Plano de Gestão Ambiental,
incluindo a componente de monitorização ambiental.
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2.5 Comunicação Interna e Externa
a) Comunicação interna
O Responsável pela Área do Ambiente terá a responsabilidade pela comunicação de
toda a informação relevante em matéria de ambiente, designadamente registos dos
processos de não conformidade, registos de incidentes, implementação das medidas
de minimização, alterações a procedimentos de gestão ambiental, necessidade de
implementação de medidas minimizadoras adicionais, entre outros.
b) Comunicação externa
O Responsável pela Área do Ambiente ficará encarregue de promover toda a
comunicação com as entidades e organismos externos, sendo responsável pela
implementação de um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de
dúvidas e atendimento de eventuais reclamações.
Antes do início das actividades, o Responsável pela Área do Ambiente deverá
promover a divulgação do programa de execução das obras à população interessada,
designadamente aos residentes na área envolvente, incluindo o objectivo, a natureza,
a localização da obra, as principais acções a realizar, respectiva calendarização e
eventuais afectações à população, designadamente em relação às acessibilidades,
serviços e ocupação do subsolo, entre as principais, se for o caso.
2.6 Auditoria Ambiental à Obra
O Empreiteiro, através do Responsável pela Área do Ambiente deverá estar preparado para
responder, em qualquer altura, às questões colocadas pela NPF, por entidades oficiais, bem
como a auditorias internas ou externas.
2.7 Medidas de Minimização e Boas Práticas Ambientais
Todos os intervenientes da empreitada de execução do projecto da Nova Caldeira a Biomassa
deverão assegurar a execução dos trabalhos de acordo com as Medidas de Minimização fixadas
na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e com as Boas Práticas Ambientais, que se listam
seguidamente, e eventualmente com outras que, no decorrer da obra, se venham a revelar
necessárias.
2.7.1 Medidas gerais
MG01 Proceder à divulgação do programa de execução das obras às populações interessadas,
designadamente à população residente nas freguesias de Marinha das Ondas e de
Lavos, onde se localiza o Projecto. A informação disponibilizada deve incluir o objectivo,
a natureza, a localização da obra, as principais acções a realizar, respectiva
calendarização e eventuais afectações à população, designadamente em relação às
acessibilidades, serviços e ocupações do subsolo, entre as principais;
MG02 Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas
e atendimento de eventuais reclamações;
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MG03 Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento de todas
as actividades construtivas e pela identificação e pormenorização das medidas de
minimização a implementar na fase da execução das obras e respectiva calendarização;
MG04 O PGA deverá incluir o Plano de Obra, o Plano de Gestão de Efluentes, o Plano de
Gestão de Resíduos, o Plano de Acessibilidades, e o Plano de Desactivação de Estaleiro e
Áreas Afectas à Obra, para além de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras. O
PGA deve ser elaborado pelo Dono da Obra e integrado no processo de concurso da
empreitada ou poderá ser elaborado pelo Empreiteiro antes do início da execução da
obra, desde que previamente sujeito à aprovação pelo promotor do projecto. As
cláusulas técnicas ambientais constantes do PGA comprometem o Empreiteiro e o Dono
da Obra a executar todas as medidas de minimização identificadas, de acordo com o
planeamento previsto;
MG05 Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e
encarregados envolvidos na execução das obras, relativamente às acções susceptíveis
de causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar,
designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos.
2.7.2 Ocupação do solo
O Empreiteiro deverá adoptar medidas que visem minimizar a afectação temporária do uso dos
espaços existentes nas zonas adjacentes à obra, devendo atender aos seguintes requisitos:
MT01 Proceder à gestão do estaleiro em conformidade com o regulamento municipal
existente para este tipo de infra-estrutura temporária;
MT02 Respeitar a planta de implantação de estaleiros, parques de materiais e corredores de
acesso à obra, previamente definidos e aprovados pela NPF, não sendo admissível a
utilização de outras áreas ou corredores não previamente definidos ou não sujeitos a
aprovação pela Fiscalização, de forma a evitar a degradação do solo e das áreas
sensíveis adjacentes;
MT03 Todas as actividades construtivas devem ser estritamente limitadas às áreas de
intervenção;
MT04 Assegurar, se aplicável, que a camada de solo vegetal seja removida para posterior
utilização nas obras de recuperação e integração paisagística e armazenada em pargas e
revegetada com sementeira de leguminosas, de forma a garantir o arejamento e a
manutenção das características físico-químicas do solo e, ainda, minimizar a ocorrência
de fenómenos de erosão. As pargas deverão ter forma trapezoidal, estreita e alongada,
com a parte superior ligeiramente convexa para permitir a boa infiltração da água. Caso
não seja aconselhável este tipo de protecção, poder-se-á recorrer a coberturas
impermeabilizantes;
MT05 A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes das actividades preparatórias do
terreno devem ser removidos e devidamente encaminhados para destino final,
privilegiando-se a sua reutilização;
MT06 Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material
de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes;

Regras Ambientais para a Fase de Construção da Nova Caldeira a Biomassa da Navigator Pulp Figueira
4

_____________________________________________________________

MT07 Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser
armazenados em locais com características adequadas para depósito;
MT08 Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação,
estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das
águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até poderem ser
encaminhados para destino final adequado;
MT09 Durante o armazenamento temporário de terras ou outros materiais pulverulentos,
deve efectuar-se a sua protecção com coberturas impermeáveis. As pilhas devem ter
uma altura que garanta a sua estabilidade;
MT10 Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes ou recorrer a terras de
empréstimo, a selecção dos locais a intervir deve considerar as condicionantes da planta
de ordenamento e as restrições da planta de condicionantes do Plano Director
Municipal da Figueira da Foz;
MT11 Programar as actividades de construção, de forma a iniciar a movimentação de terras
logo que os solos estejam limpos, a evitar a repetição de acções sobre os mesmos solos
e a reduzir, ao mínimo, o período em que estes ficam a descoberto, se aplicável;
MT12 A fase de movimentação de terras deverá ser realizada, preferencialmente, no período
de Maio a Setembro, fora da estação húmida, de modo a minimizar os efeitos da erosão
dos solos, se aplicável;
MT13 Minimizar os efeitos de erosão e degradação dos solos da área afecta à obra, mediante,
nomeadamente, a revegetação imediata das superfícies que irão ficar expostas às
condições atmosféricas por períodos superiores a 4 meses;
MT14 A execução de escavações e aterros terá de ser interrompida em períodos de elevada
pluviosidade, devendo ser tomadas as adequadas precauções para assegurar a
estabilidade dos taludes e evitar deslizamentos;
MT15 Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder ao local da obra, incluindo os
locais de depósito e de empréstimo de terras. Na situação em apreço serão utilizados os
acessos actuais ao CIFF, pelo que não se prevê a necessidade de abertura de novos
acessos ou melhoramento dos existentes;
MT16 Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projecto não fiquem
obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte dos
seus utilizadores.
Após a conclusão da obra, o Empreiteiro deverá:
MT17 Assegurar a reposição ou a substituição adequada de infra-estruturas danificadas ou
interferidas, de equipamentos e de serviços existentes nas zonas adjacentes à obra;
MT18 Assegurar o restabelecimento de serviços e de ocupações de subsolo interceptados na
área afecta à obra;
MT19 Assegurar a reparação das vias de circulação utilizadas para acesso à obra, caso tenham
ocorridos danos imputáveis à utilização pêlos veículos afectos à presente Empreitada;
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MT20 Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem
que possam ter sido afectados pelas obras de construção;
MT21 Proceder à desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução da obra (áreas de
estaleiro, unidades de apoio à obra, bem como nos acessos de obra, incluindo as áreas
envolventes eventualmente afectadas), com a desmontagem dos estaleiros e remoção
de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros,
assegurando a limpeza e reposição das condições previamente existentes, ou seja, nível
de compactação, drenagem natural e coberto vegetal protector contra a erosão.
2.7.3 Protecção dos recursos hídricos
O Empreiteiro será responsável pelo cumprimento da legislação em vigor relativa ao domínio
hídrico, designadamente a Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro (Lei da Água) e restantes diplomas
conexos, quando aplicável. Em particular, no que respeita à descarga de águas residuais, deverão
ser observadas as disposições do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto.
Adicionalmente, o Empreiteiro deverá cumprir, durante a fase de construção, os seguintes
requisitos:
MT22 Evitar a criação de depressões no terreno ou a formação de barreiras que impeçam a
drenagem eficaz das águas;
MT23 Planear e implementar a drenagem pluvial das zonas de trabalho/frentes de obra, se
aplicável, através da criação de caminhos preferenciais das escorrências superficiais,
com o objectivo de minimizar a erosão e o transporte sólido;
MT24 Deverá ser implementado um sistema de drenagem de todas as águas pluviais, residuais
domésticas e industriais das áreas de estaleiro, com ligação às correspondentes redes
de drenagem do Complexo Industrial da Figueira da Foz, mediante autorização prévia do
Dono da Obra;
MT25 Interditar a realização de quaisquer descargas de águas residuais (domésticas ou
industriais), que não seja para o sistema indicado na alínea anterior;
MT26 Prevenção da potencial contaminação do meio hídrico, não permitindo a descarga de
substâncias indesejáveis ou perigosas directamente no solo ou em linhas de água
próximas, designadamente óleos novos e usados, lubrificantes, combustíveis, produtos
químicos e outros materiais residuais da obra;
MT27 Impermeabilização das áreas de armazenagem e manuseamento de combustíveis,
lubrificantes ou outras substâncias químicas afectas à obra e dotá-las com sistema de
drenagem independente para locais próprios de recolha e tratamento de eventuais
derrames, se aplicável;
MT28 Controlo eficaz do sistema de abastecimento de água de modo a minimizar e prevenir as
fugas de água;
MT29 Adequação, sempre que possível, da qualidade da água aos usos a que se destina;
MT30 Sensibilização de todos os trabalhadores para a racionalização dos consumos de água
nas diversas actividades desenvolvidas.
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2.7.4 Minimização das emissões de poeiras e de outros poluentes atmosféricos
No decorrer das actividades construtivas, o Empreiteiro deverá adoptar medidas que visem
minimizar a emissão e a dispersão de poluentes atmosféricos no estaleiro e nas zonas adjacentes à
obra, nomeadamente:
MT31 Proibição de queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais residuais, colocando
sinalização de interdição em pontos estratégicos da obra;
MT32 Realizar a manutenção e revisão periódicas de todos os veículos e maquinaria de apoio à
obra, de forma a evitar situações de deficiente carburação e, consequentemente, de
emissões excessivas de gases e matéria particulada;
MT33 Optimizar o funcionamento de todos os veículos e maquinaria de apoio à obra que
operem ao ar livre, de modo a reduzir, na fonte, a poluição do ar;
MT34 Promover, quando necessário, a aspersão regular e controlada de água nas zonas de
trabalho, nos acessos utilizados pelos diversos veículos e pilhas de inertes;
MT35 Conferir especiais cuidados nas operações de carga, descarga e de deposição de
materiais, especialmente se forem pulverulentos (ex. cobertura e humidificação da
carga e adopção de menores alturas de queda na descarga);
MT36 Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma a evitar a
acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da
circulação de veículos e de equipamentos de obra;
MT37 Efectuar o transporte de terras e de resíduos de construção e de demolição e, em geral
de quaisquer materiais pulverulentos, em contentores fechados e cobertos, de forma a
evitar a emissão de poeiras.
2.7.5 Minimização das emissões de ruído
Durante a fase de construção, o Empreiteiro terá que cumprir a legislação relativa ao ruído,
designadamente o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, bem como qualquer outro diploma
que, entretanto, venha a ser aprovado. Para além disso, terão de ser cumpridos todos os requisitos
do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro, que estabelece as regras em matéria de emissões
sonoras de equipamento para utilização no exterior.
Deverão também ser adoptadas as medidas que visem minimizar o aumento dos níveis de ruído
nos estaleiros e nas zonas adjacentes à obra, tendo em consideração as consequências que daí
poderão advir para o ambiente em geral.
MT38 As actividades ruidosas temporárias não podem realizar-se nas proximidades de hospitais e
estabelecimentos similares, de escolas, nos períodos de funcionamento, e de edifícios de
habitação, aos sábados, domingos e nos dias úteis entre as 20:00h e as 08:00h;
MT39 Nas situações do parágrafo anterior, excepcionalmente, pode a Câmara Municipal, a
pedido do interessado, autorizar o exercício de actividades ruidosas temporárias,
fixando as condições em que tal pode ser efectuado (licença especial de ruído);
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MT40 Nas situações do parágrafo anterior, caso a duração das actividades ruidosas seja superior a
30 dias, o Empreiteiro fica obrigado ao cumprimento dos valores limite de LAeq do ruído
ambiente de 60 dB(A), no período do entardecer, e de 55 dB(A), no período nocturno;
MT41 Em caso de realização de actividades ruidosas nas condições do parágrafo anterior, com
duração superior a 30 dias, deverá ser implementado um plano de monitorização de
ruído (ver ponto 3 do presente documento);
MT42 Caso se justifique, em função das conclusões do programa de monitorização referido no
ponto anterior, deverão ser tomadas por este as seguintes recomendações e medidas
correctivas, de acordo com a seguinte ordem hierárquica decrescente:
 Insonorizar e isolar convenientemente as áreas restritas de utilização de maquinaria

de apoio à obra que gere mais ruído (por exemplo, compressores de alimentação de
máquinas de ferramentas, bombas, bancadas de trabalho), através do seu
encapsulamento isolante e absorvente;
 Implementar medidas de redução no meio de propagação do ruído, através da
delimitação com painéis acústicos de material isolante e absorvente das áreas
situadas em espaço aberto onde se desenvolvem actividades de construção que
gerem elevado ruído;
 Implementar medidas de redução nos receptores sensíveis.
MT43 O movimento das máquinas e viaturas, fora da zona de obra, deverá ser previamente
planeado e organizado, de forma a minimizar os níveis de incomodidade junto dos locais
mais sensíveis, afastando aquele tráfego dos aglomerados urbanos;
MT44 Deverão ser seleccionados veículos e maquinaria de apoio à obra em respeito pelo
especificado no Anexo V do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro, devendo o
Empreiteiro possuir um registo de certificação de conformidade para a maquinaria de apoio
à obra, de acordo com os requisitos do mesmo Decreto-Lei, e os veículos ser homologados
no que aos níveis de emissões sonoras se refere de acordo com o Decreto-Lei n.º 19/2009,
de 15 de Janeiro, na sua actual redacção;
MT45 Deverão ser seleccionados, sempre que possível, técnicas e processos que causem
menores ruído e vibrações;
MT46 Os equipamentos a utilizar em obra deverão apresentar homologação acústica nos termos
da legislação aplicável e encontrar-se em bom estado de conservação/manutenção;
MT47 Insonorizar a maquinaria de apoio à obra que gere mais ruído, recorrendo-se, por
exemplo, à utilização de silenciadores em maquinaria com sistemas de combustão
interna ou de pressão de ar (compressores, perfuradores, gruas);
MT48 Insonorizar e isolar adequadamente, caso se justifique, as áreas situadas em espaço
aberto onde se desenvolvem actividades de construção que gerem elevado ruído,
através da sua delimitação com painéis acústicos;
MT49 Introduzir, sempre que necessário e caso se justifique, medidas de protecção acústica
suplementares e/ou aferir as já implementadas, justificadas com base nos resultados de
monitorização a desenvolver e de modo a minimizar o aumento dos níveis de ruído nos
estaleiros e nas zonas adjacentes à obra.
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2.7.6 Gestão de resíduos
Na fase de construção, o Empreiteiro terá de cumprir a legislação em vigor relativa à gestão de
resíduos, designadamente o Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de Setembro, na redacção dada pelo
decreto-lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, e restantes diplomas aplicáveis, responsabilizando-se pelo
armazenamento, transporte e destino final adequados de todo o tipo de materiais residuais
produzidos na área afecta à obra (resíduos verdes, entulhos, lamas, betumes, óleos, lubrificantes,
combustíveis, produtos químicos, resíduos sólidos urbanos e equiparáveis e outros materiais
residuais da obra).
Será, igualmente, da responsabilidade do Empreiteiro elaborar e implementar um Plano de Gestão
de Resíduos, a integrar no Plano de Gestão Ambiental da empreitada de execução, que atenda aos
princípios e requisitos definidos no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Marco, na sua actual
redacção, tendo em particular atenção os aspectos indicados a seguir.
Recolha, acondicionamento e armazenagem dos resíduos produzidos
MT50 Os resíduos produzidos na obra ou no estaleiro serão recolhidos selectivamente em
fracções compatíveis com o destino final ambientalmente mais adequado;
MT51 Os resíduos serão acondicionados e armazenados de acordo com as boas práticas
recomendáveis neste domínio, bem como mantidos em boas condições, de forma a não
se degradarem, nem se misturarem com resíduos de natureza distinta;
MT52 Os resíduos urbanos e equiparáveis serão armazenados junto às áreas sociais onde são
gerados, em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida
a separação das fracções recicláveis e o seu envio para os correspondentes circuitos de
gestão;
MT53 Os locais de armazenagem dos resíduos não perigosos e perigosos ou de quaisquer outros
resíduos susceptíveis de gerar efluentes contaminados pela acção da percolação das águas
pluviais serão cobertos, com zonas diferenciadas para os diferentes tipos de resíduos e
armazenados em recipientes adequados. O pavimento será impermeabilizado e disporá de
rede de drenagem independente, com tanque de retenção de eventuais derrames, para
posterior condução a tratamento. Os locais deverão ser de acesso condicionado;
MT54 A gestão dos resíduos de construção e demolição deverá respeitar as disposições
constantes do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 73/2011, de 17 de Junho, que estabelece o regime das operações de gestão de RCD,
compreendendo a sua prevenção e reutilização e as operações de recolha, transporte,
armazenagem, tratamento, valorização e eliminação;
MT55 Os óleos usados serão armazenados em tambores, colocados na posição vertical e sobre
sistema de contenção de derrames. Os tambores serão selados, após o enchimento,
para evitar derrames ou outros acidentes durante o seu armazenamento e transporte. A
taxa de enchimento dos tambores não deverá exceder 98%;
MT56 As zonas destinadas ao abastecimento e/ou trasfega de combustíveis e óleos lubrificantes,
onde possam ocorrer derrames de hidrocarbonetos, serão pavimentadas, dotadas de rede
de drenagem independente, com sistema de retenção, para posterior condução a
tratamento;
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MT57 O acondicionamento de materiais flutuantes (esferovites, plásticos, cortiça, outros) será
efectuado de forma a impedir o seu espalhamento, recorrendo-se ao seu embalamento
ou cobertura com materiais sintéticos (ex: telas plásticas), devidamente fixados, de
modo a impedir o seu levantamento acidental. Caso os materiais em esferovite sejam
passíveis de valorização, estes serão, obrigatoriamente, embalados;
MT58 Os resíduos susceptíveis de gerar efluentes contaminados, pela acção da percolação das
águas pluviais, serão armazenados em contentores ou em parque coberto;
MT59 Os locais de armazenagem de resíduos serão inspeccionados diariamente para
verificação das condições de armazenagem;
MT60 Os responsáveis pelas operações de acondicionamento e de armazenagem actuarão no
sentido de um correcto manuseamento dos resíduos para cada uma das operações, de
modo a garantir a segurança e condições de higiene dos trabalhadores em contacto com
os resíduos e a não contaminação do meio ambiente. No manuseamento de resíduos
perigosos, os operadores estarão equipados com meios adequados, tais como luvas,
óculos e máscaras.
Transporte e movimentação dos resíduos produzidos
MT61 Os resíduos que necessitem de ser enviados para reciclagem/destino final no exterior do
CIFF serão transportados de acordo com as normas e regras actualmente em vigor, por
empresas devidamente licenciadas, nos termos da Portaria n.º 145/2017, alterada pela
Portaria n.º 28/2019, de 18 de Janeiro, que fixa as regras a que fica sujeito o transporte
de resíduos dentro do território nacional;
MT62 Os resíduos a transportar serão acompanhados por uma Guia de Acompanhamento de
Resíduos electrónica (e-GAR), nos termos da já referida Portaria;
MT63 Para o transporte de resíduos urbanos não é aplicável a obrigatoriedade de Guia de
Acompanhamento;
MT64 O transporte de óleos usados deverá obedecer aos requisitos da Portaria n.º 1028/92,
de 5 de Novembro.
Controlo de derrames
MT65 No caso de ocorrer um derrame de uma qualquer substância (tanto nas operações de

manuseamento como de armazenagem ou transporte), o Responsável pela Área do
Ambiente providenciará a limpeza imediata da zona, utilizando para o efeito os
procedimentos adequados ao produto derramado. No caso do derrame de óleos, novos
ou usados, deverá recorrer-se a produtos absorventes;
MT66 A zona afectada será isolada, com o acesso unicamente permitido aos trabalhadores
para o processo de limpeza do produto derramado, para o que estes utilizarão os
equipamentos de protecção individual adequados;
MT67 Os produtos derramados e/ou utilizados para a recolha dos derrames e ainda o solo
eventualmente contaminado, deverão ser tratados como resíduos, de acordo com o
definido nas instruções referentes à recolha, acondicionamento, armazenagem,
transporte e destino final dos resíduos produzidos.
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Registos
MT68 Manter um registo actualizado da produção de resíduos (com base nos dados
declarados nas e-GAR) e dos respectivos transporte e destino final;
MT69 O Empreiteiro procederá obrigatoriamente ao registo no SILIAMB caso preencha pelo
menos uma das condições abaixo indicadas:
i) É produtor de resíduos não urbanos, empregando pelo menos 10 trabalhadores;
ii) É produtor de resíduos urbanos, cuja produção diária excede 1100 l;
iii) É produtor de resíduos perigosos com origem na actividade agrícola e florestal, nos
termos definidos em portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pela
área do ambiente e da agricultura;
iv) É produtor de outros resíduos perigosos.
2.7.7 Minimização dos efeitos na paisagem
MT70 Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo e de depósito de terras,
eventualmente utilizados no decurso da obra;
MT71 O material vegetal proveniente do corte de espécies vegetais exóticas invasoras deve
ser separado do restante e levado a destino final, devendo ser evitado o corte em fase
de produção de semente;
MT72 As terras provenientes de áreas onde seja identificada a presença de espécies exóticas
invasoras, que venham a ser objecto de decapagem, devem ser completamente
separadas da restante terra vegetal e levadas a depósito próprio de forma a não
permitir a sua disseminação. Não devendo, por isso, ser reutilizadas como terra vegetal
em qualquer tipo de recuperação de áreas intervencionadas;
MT73 Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção
especial à sua origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas
por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia local e
introduzam plantas invasoras.
2.7.8 Minimização dos Efeitos no Património
MT74 Efectuar o acompanhamento arqueológico de todas operações que impliquem
revolvimento do solo, sejam decapagens, terraplanagens, escavações, abertura de
caboucos ou outras. Este acompanhamento deverá ser executado de forma contínua,
estando o número de arqueólogos em presença dependente do número de frentes de
trabalho simultâneas e da distância entre elas, de forma a garantir um
acompanhamento arqueológico adequado;
MT75 Efectuar a prospecção arqueológica prévia dos estaleiros e de todas as unidades de
Projecto localizadas fora da área estudada. Todas as ocorrências patrimoniais e
arqueológicas eventualmente detectadas deverão ser alvo de medidas de minimização
preconizadas pelo arqueólogo responsável do acompanhamento;
MT76 O arqueólogo responsável pelo acompanhamento deverá preconizar e justificar as
medidas de minimização que se venham a revelar necessárias na sequência do
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surgimento de novos dados no decurso da obra para proteger e/ou valorizar elementos
de reconhecido interesse patrimonial.

3. PLANO DE MONITORIZAÇÃO
3.1 Parâmetros a Medir
Durante a fase de construção, a monitorização consistirá na medição in situ, junto dos
receptores sensíveis, dos valores do nível sonoro equivalente (LAeq) no período entardecer
(20h00 - 23h00) e nocturno (23h00 - 07h00)), definidos no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de
Janeiro, durante as actividades consideradas mais ruidosas e caso estas estejam enquadradas
por uma Licença Especial de Ruído com duração superior a um mês, com vista a avaliar o
cumprimento dos limites definidos no n.º 5 do artigo 15.º do mesmo diploma.
3.2 Locais de Amostragem
Os locais onde deverão ser efectuadas as monitorizações correspondem aos receptores
sensíveis avaliados na caracterização da Situação de Referência do EIA, como assinalado na
Figura seguinte.

No caso da ocorrência de reclamações por parte de outros receptores na envolvente, o plano
de monitorização deverá ser alargado, de modo a avaliar a influência do Projecto nesses locais.
3.3 Frequência de Amostragem
A verificação dos níveis sonoros emitidos durante a fase de construção deverá ser realizada
durante as actividades consideradas mais ruidosas, caso estas se desenvolvam nos períodos
entardecer e nocturno com uma duração superior a 30 dias.
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3.4 Técnicas, Métodos de Análise e Equipamentos Necessários
As monitorizações serão efectuadas através de medições in situ, que corresponderão a uma
medição directa por amostragem no espaço e discreta no tempo.
A equipa responsável pela monitorização deverá ser composta por técnicos devidamente
capacitados e experientes, sendo que, conforme definido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 9/2007,
a entidade responsável pela monitorização deverá ser acreditada no âmbito do Sistema Português
da Qualidade.
A monitorização do ambiente sonoro será efectuada seguindo o método descrito nas normas
portuguesas aplicáveis, designadamente NP ISO 1996-1:2011 e NP ISO 1996-2: 2011.
Durante a realização das medições serão efectuadas contagens de tráfego (número de veículos
ligeiros e pesados), bem como o levantamento de outras fontes de ruído em actividade no
momento das medições.
Os equipamentos usados nas monitorizações deverão ser do tipo Sonómetro Integrador de
Classe 1, aprovados pelo Instituto Português da Qualidade e calibrados por Laboratório Primário de
Acústica.
O tratamento dos dados deverá ser efectuado com o maior rigor e de forma expedita, tendo
por base a normalização aplicável, de modo a proporcionar resultados fiáveis, credíveis e
correlacionáveis com as características que se pretendem observar.
O tratamento dos dados deverá também fornecer resultados que potenciem a obtenção de
conclusões sustentadas e, se necessário, definir medidas correctivas e/ou complementares.
3.5 Tipo de Medidas de Gestão Ambiental a Adoptar na Sequência dos Resultados dos
Programas de Monitorização
Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade com os
limites legais definidos, deverão ser equacionadas medidas de minimização complementares, assim
como a revisão do programa de monitorização.
3.6 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização e Critérios para a Decisão Sobre a Revisão
do Programa de Monitorização
Após cada campanha de monitorização (até 30 dias), será elaborado um Relatório de Monitorização
de acordo com a estrutura apresentada na Portaria n.º 395/2015, de 4 de Novembro.
O Plano de Monitorização poderá ser revisto, no sentido de uma maior ou menor abrangência,
em função dos resultados obtidos nas campanhas de medição e descritos nos Relatórios de
Monitorização.
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ANEXO 1
Declaração de Aceitação
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REGRAS AMBIENTAIS PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO DA NOVA CALDEIRA A
BIOMASSA DA NAVIGATOR PULP FIGUEIRA

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO

(Entidade, domicílio, nº de contribuinte, identificação das pessoas com poderes
para obrigar) tomaram conhecimento das Regras Ambientais para a Fase de
Construção da Nova Caldeira a Biomassa da Navigator Pulp Figueira e declaram
através deste instrumento cumprir essas obrigações.

..................................., ....... de ...................de 20...
(Assinaturas)

Regras Ambientais para a Fase de Construção da Nova Caldeira a Biomassa da Navigator Pulp Figueira

Anexo VI
Especificação Técnica das Luminárias a Utilizar no Projecto

Nova Caldeira a Biomassa da Navigator Pulp Figueira – RECAPE

VOLTANA 0
ILUMINAÇÃO LED PARA TODOS

VOLTANA 0

PERFORMANCE
USANDO A MAIS AVANÇADA TECNOLOGIA LED, A VOLTANA 0 OFERECE O
MAIS ELEVADO DESENPENHO NA SUA CLASSE
Elevada eficácia (sistema): até 130lm/W
Índice de restituição cromática (CRI) > 70
Fotometria avançada que permite o aumento da distância entre
pontos de luz com elevados níveis de uniformidade

>
>
>

VERSÁTIL
PARA OFERECER A SOLUÇÃO IDEAL DE ACORDO COM AS SUAS
NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO A VOLTANA 0 É FLEXÍVEL
Desenhada para montagem lateral e post-top (opção)
Regulação precisa no local: sitema de inclinação incorporado
Resistente a temperaturas extremas (Ta até 55°C)

>
>
>

CONSTRUÍDA PARA DURAR
A VOLTANA 0 FOI DESENHADA PARA OFERECER PERFORMANCES DE LONGA
DURAÇÃO
>
>
>
>
>
>
>
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VOLTANA 0

Dissipação térmica otimizada para maximizar a vida útil efetiva dos
componentes
Proteção térmica integrada com capacidade de dimming em caso de
sobre aquecimento
Proteção contra sobre tensão para proteger a luminária de picos de
tensão (4kV standard, 10kV opcional)
Elevado nível de estanquicidade (IP 66) para prevenir danos internos
ou perda de performance
Materiais robustos - alumínio, aço galvanizado e vidro temperado para elevado nível de proteção contra os impactos (IK 08)
Certificada para vibração 3G (com peça de montagem)
Resistência ao vento até 180 km/h

CERTIFICAÇÃO
A VOLTANA 0 FOI CERTIFICADA PELOS MAIS EXIGENTES ORGANISMOS EU E US
>
>
>

ENEC
ETL / UL
LED Lighting facts

SUSTENTÁVEL
DESDE O INICIO, A VOLTANA 0 FOI DESENVOLVIDA COM UMA FILOSOFIA ECO-FRIENDLY
>
>
>
>

Materiais recicláveis (alumínio, aço e vidro)
Perfil ambiental do produto (PEP) para minimizar a pegada ecológica
Grande redução nas emissões de CO2 (energia e manutenção)
Sem poluição luminosa (ULOR 0%) graças a fotometria precisa

SOCIAL
A VOLTANA 0 OFERECE MUITOS BENEFÍCIOS COLETIVOS
>
>
>
>

A luz branca melhora a visibilidade oferecendo elevado contraste
Aumenta a segurança para peões e condutores
Menos perturbação no trânsito devido à ausência de manutenção e às opções de
monitorização (opcional)
Contribuição efetiva para boa gestão das finanças e uma utilização responsável da energia

PRECISÃO
A VOLTANA 0 RESPONDE COM PRECISÃO A CADA NECESSIDADE ESPECÍFICA
>
>
>
>

Investimento otimizado com o minímo de materiais
Regulação precisa de acordo com as necessidades reais
Design consistente para todo o seu projeto
Instalação user-friendly fornecida pré-cablada (opcional)

INTELIGENTE
A VOLTANA 0 OFERECE OPORTUNIDADE DE CRIAR CENÁRIOS DE ILUMINAÇÃO DE ACORDO
COM AS CARATERÍSTICAS DOS LOCAIS
>
>

Disponível com perfis de dimming 1 - 10V, DALI ou personalizado
Fluxo luminoso constante (CLO) compensação automática da depreciação do fluxo

VOLTANA 0
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PRINCIPAIS
CARATERÍSTICAS
Voltana 0

VOLTANA 0

Fluxo tipo emitido pela luminária (gama)(*)
Potência consumida (W) (*)
Fluxo residual @ tq 25°C
Temperatura de cor

700 a 2,500lm
8 a 30W
@100,000h
Corrente até 700mA: até 95% | Corrente de 701mA até 1A: até 90%
Branco Neutro ou Quente

Estanquicidade bloco ótico

IP 66 (**)

Estanquicidade acessórios

IP 66 (**)

Resistência ao choque (vidro)

IK 08 (***)

Tensão nominal

120 - 277V - 50 - 60Hz

Classe elétrica

I(**)

Altura de instalação

4 a 6m

Materiais
Corpo

Alumínio

Difusor

Vidro (policarbonato em algumas variantes Voltana 0)
RAL 7038
Qualquer cor RAL mediante pedido

Cor

(*)
O fluxo inicial e a potência consumida da luminárias são valores indicativos válidos para uma temperatura ambiente de 25°C. O fluxo real emitido pela luminária
depende das condições ambientais (ex. temperatura e poluição) e pode variar segundo configurações específicas. Os valores comunicados estão sujeitos às
tolerâncias em tecnologia. Para verificar se este documento refere a informação mais atualizada, por favor visite o nosso sítio na Web.
(**)
segundo IEC - EN 60598 – (***) segundo IEC - EN 62262
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VOLTANA 0

MONTAGEM
MONTAGEM STANDARD LATERAL DIÂMETRO 42MM.

REGULAÇÕES
0°
5°

-5°
-10°
-15°

0°

ADAPTADOR MONTAGEM
UNIVERSAL

ADAPTADOR POST-TOP
200

Ø42
175

Ø42-60

Ø 32 - 48mm
Ø 42 - 60mm
Ø 76mm

DIMENSÕES | PESO
Voltana 0
L

416mm

W

156mm

H

91mm
2.6kg

L

H

W

Para mais informação técnica consulte as fichas de produto VOLTANA: www.schreder.com

VOLTANA 0

5

SUSTENTABILIDADE

SEGURANÇA

ECONOMIA

CONFORTO

SOLUÇÕES

www.schreder.com

VOLTANA 0-GRP0053-PO-PTS-2017-02

Copyright © Schréder S.A. 2017 - Copyright© Schréder S.A. 2017 - As indicações, descrições e ilustrações precedentes têm um valor indicativo. Devido a um aperfeiçoamento constante os nossos produtos
poderão sofrer modificações sem pré-aviso. Os nossos produtos podem apresentar caracteristicas diferente de acordo com os países a que se destinam, pelo que aconselhamos nos consulte.

Perfil ambiental do produto
Âmbito da avaliação do ciclo de vida
Unidade funcional
Todos os cálculos têm por base um ano, durante a vida
útil da luminária.
Em comparação com produtos pertencentes à mesma
categoria de produto, a luminária Voltana 5 tem uma
esperança de vida útil de 25 anos.

Compromisso ambiental da Schréder
O Grupo Schréder é especializado em iluminação
exterior com uma eficiente abordagem energética.
Como fabricante responsável, a Schréder promove
práticas de proteção ambiental.
O nosso compromisso é reduzir o consumo de energia
dos nossos produtos, promover tecnologias que
preservem o meio ambiente e desenvolver novos
produtos que energeticamente são ainda mais
eco-eficientes.

A análise ambiental foi calculada tendo em conta todo
o ciclo de vida do produto, desde a extração de
matérias-primas até à fase de reciclagem (“cradle to
grave”)
A coluna não está incluída nesta análise.

Produção
Todos os requisitos sobre materiais, processos e
transporte (dos fornecedores para a fábrica de
montagem) são cuidadosamente examinados e
integrados nesta etapa do ciclo de vida.

Descrição

Distribuição

A luminária Voltana 5 composta por:

A Schréder pretende produzir os seus produtos onde
são vendidos. Produção perto dos clientes significa
menos consumo de energia, menos transporte e
entregas mais rápidas.
Assim sendo os produtos Schréder cumprem
facilmente com o cenário de distribuição de produto
estabelecido pelo PEP.
A distância média entre a fábrica e o local de instalação
é 1000 km por veículo articulado.

um corpo em alumínio equipado com 64 LEDs
alimentados a 1000 mA,
um driver de corrente,
um difusor em vidro,
Cabos elétricos.

Materiais
Peso do produto*: 13.26 kg
Metais (% peso):

74.2 %

Plásticos (% peso): 5.83 %
Vidro (% peso):

7.76 %

Outros (% peso):

12.21 %

TOTAL:

100%

*Embalagem não incluida

A Schréder também otimiza a embalagem de acordo
com o volume e peso do produto para assim reduzir a
energia consumida no transporte.
A embalagem da luminária Voltana 5 pesa um total de
1.86 kg:
1.8 kg da caixa de cartão,
60 g da instrução de instalação.

Conformidade RoHS

Fim de vida

Este produto é projetado em conformidade com os
requisitos da Directiva RoHS: Directiva Europeia
2011/65/EU. Não excede as proporções autorizadas ou
não contém chumbo, mercúrio, cádmio, crómio
hexavalente, materiais retardantes de chama (PBB e
PBDE) como mencionado na Directiva.

A luminária Voltana 5 é compatível com a Directiva
2012/19/EU sobre resíduos elétricos e eletrónicos que
visa minimizar o impacto do fim-de-vida destes
equipamentos na saúde humana e no ambiente.
A luminária Voltana 5 é reciclada de acordo com as leis
locais e nacionais.

Perfil ambiental do produto Schréder - Voltana 5

Utilização
A luminária Voltana 5 não produz qualquer poluição ambiental que requeira medições especiais (ruído, emissões, etc.)
Luminária - potência: 212 W @1000mA
CLO coeficiente

Potência real
(W)

Horas de funcionamento
(h/ano)

Consumo de energia
(kWh/ano)

Sem CLO

212

4000

848

Dimming modo 1

0

0

0

0

Dimming modo 2

0

0

0

0

Dimming modo 3

0

0

0

0

Dimming modo 4

0

0

Modo
Potência total

TOTAL

0

0

4000

848

Impactos Ambientais
Em colaboração com uma agência independente, especializada em estratégias de desenvolvimento sustentável, a
Schréder criou uma ferramenta de avaliação do ciclo de vida (InstantLCA) para analisar os impactos ambientais dos
nossos equipamentos de iluminação, que segue os princípios da ISO 14040:2006.
Os dados primários são codificados diretamente pela Schréder, os dados secundários são fornecidos por bancos de
dados reconhecidos internacionalmente como o Ecoinvent v2.2.
Esta avaliação tem em conta o fabrico (incluindo o processamento de matérias-primas), transporte, utilização devido ao
consumo elétrico e manutenção e as fases de fim-de-vida.
Para a fase de utilização, foram feitas as seguintes suposições:
Vida útil: 25 anos
Modelo de energia elétrica: mix de fontes de energia Europa
Horas de funcionamento: 4000 horas/ano
Substituição de lâmpada: substituição de LEDs a cada 25 anos
Resultados expressos para um ano de utilização:
Indicadores

Unidade

Utilização
Avaliação do ciclo de
Fim de
Produção Distribuição
vida
Energia Manutenção vida

Redução de recursos não
renováveis

P-R

0.0447

34.1%

0.1%

47.6%

18.2%

-0%

Consumo energia

MJ

9416

2.7%

0.1%

96.3%

1.5%

-0.5%

Consumo água

m³

3.1544

5.3%

0.2%

91.2%

3.8%

-0.4%

Efeito de estufa

Kg eq CO2

427.7

3.4%

0%

95.3%

1.9%

-0.7%

Kg eq
CFC11

2.9E-05

4.6%

0.1%

92.8%

3.1%

-0.6%

Toxicidade humana

CTU

1.667E-05

12.3%

0.1%

77.1%

6.6%

3.9%

Toxicidade água

CTU

38.8938

21.7%

0.4%

70.2%

10.4%

-2.7%

Kg NMVOC

0.9618

4.1%

0.2%

94%

2.5%

-0.8%

Acidificação do ar

Kg eq H+

1.6784

4.9%

0.1%

92.6%

3.2%

-0.8%

Eutrofização

Kg eq PO

0.1748

7.7%

0.2%

87.3%

5.5%

-0.7%

Kg

0.0339

4.2%

0%

37.3%

1.9%

56.7%

Redução da camada de ozono

Criação fotoquinica de ozono

Produção resíduos perigosos

O impacto mais significativo de uma luminária sobre o meio ambiente encontra-se na fase de utilização e mais
especificamente, na energia consumida. A Schréder concentra a maior parte dos seus esforços no desenvolvimento de
produtos que consumam menos energia com mais desempenho.

Perfil ambiental do produto Schréder - Voltana 5

Glossário
Acidificação do ar

As substâncias ácidas presentes na atmosfera são transportadas pela chuva. Um alto nível de acidez na chuva pode
causar danos às florestas. A contribuição da acidificação é calculada usando o potencial de acidificação das
substâncias em questão e é expressa em quilograma equivalente de H +.

Energia consumida

Este indicador dá a quantidade de energia consumida, quer se trate de fontes fósseis, hidroelétrica, nuclear ou
outras. Este indicador leva em conta a energia do material produzido durante a combustão. É expressa em MJ.

Eutrofização

Enriquecimento excessivo das superfícies de água com nutrientes e os efeitos biológicos adversos associados
(perturbação do meio aquático). Impactos são expressos em grama equivalente PO43-.

Unidade funcional

A unidade funcional é a unidade de medida a que se referem todos os resultados constantes do PEP. Essa medida
serve como base para comparar os dados apresentados em dois ou mais PEPs de produtos pertencentes a uma
determinada categoria de bens/serviços, ou seja, a mesma regra de categoria de produto.

Efeito de estufa

Aquecimento da atmosfera devido à redução na saída da radiação de comprimento de onda longa (radiação
infra-vermelha) resultante da sua absorção por gases tais como dióxido de carbono, metano, etc. É expressa em
grama CO2 eq.

Produção resíduos perigosos Este indicador calcula a quantidade de resíduos sujeitos a tratamento especial e que foram criados durante todas as
fases do ciclo de vida (fabricação, distribuição e utilização). Por exemplo, resíduos industriais em fase de fabricação,
resíduos associados à produção de energia elétrica, etc. É expressa em kg.
Toxicidade humana

O grau no qual uma substância química provoca um efeito nocivo ou adverso sobre o sistema biológico de humanos
expostos à substância durante um período de tempo designado. É expressa em CTU (unidade de toxicidade crónica).

InstantLCA

Software fornecido pela RDC Environment para modelar os impactos ambiental com base na metodologia de
avaliação do ciclo de vida.

Avaliação do ciclo de vida

Avaliação do ciclo de vida (LCA – Life Cycle Assessment) é uma metodologia regulada pela norma ISO 14040 que tem
como objetivo quantificar a energia e a carga ambiental do ciclo de vida de um produto ou atividade, através da
quantificação de energia e do desperdício de materiais e emissões (sólidos, líquidos e gasosos) libertados para o
ambiente desde a extração de matérias-primas até ao tratamento final de resíduos.

Redução da camada de ozono Este indicador define a contribuição para o fenómeno de redução da camada de ozono da estratosfera devido a
emissão de certos gases específicos. O efeito é expresso em quilograma equivalente CFC-11.
Criação fotoquinica de ozono Este indicador quantifica a contribuição para o fenómeno "smog" (a oxidação fotoquímica de certos gases que gera
ozono) e é expressa em grama equivalente de NMVOC (compostos orgânicos voláteis não metânicos).
Redução de recursos não
renováveis

Este indicador quantifica o consumo de matérias-primas durante o ciclo de vida do produto, diminuindo assim a sua
disponibilidade para as gerações futuras. É expressa em pessoa-reserva, ou seja, a quantidade do recurso disponível
para um valor médio de população mundial.

Consumo de água

Este indicador calcula o volume de água consumida, incluindo a água bebida e a água de fontes indiustriais. É
expressa em m³.

Toxicidade da água

Potencial toxicidade ambiental de resíduos, lixivias ou gases voláteis para a Biocenose de plantas e animais.
Substâncias ecotóxicas alteram a composição das espécies de ecossistemas, desestabilizando-as, e adicionalmente,
ameaçando a existência de espécies sensíveis. É expressa em CTU (unidade de toxicidade crónica).

Desperdício WEEE

Para os produtos no âmbito da Directiva Europeia sobre resíduos REEE (2012/19/EU), parte do produto que deve ser
tratado seletivamente segundo o anexo I da Directiva.

www.schreder.com
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VOLTANA
ILUMINAÇÃO LED PARA TODOS

VOLTANA
ECONÓMICA E
PERFORMANTE FAMÍLIA DE LUMINÁRIAS
QUE SE PAGA A SI PRÓPRIA

VOLTANA

A MAIS RECENTE,

OFERECER O RETORNO MAIS RÁPIDO PARA QUALQUER TIPO DE ILUMINAÇÃO QUER
SEJA UMA PAISAGEM RURAL OU URBANA, FOI A FORÇA MOTRIZ POR TRÁS DO
DESENVOLVIMENTO DA LUMINÁRIA VOLTANA.
A NOSSA MOTIVAÇÃO: ILUMINAÇÃO LED PARA TODOS

BENEFÍCIOS SOCIAIS
A VOLTANA OFERECE MUITOS BENEFÍCIOS COLETIVOS
>
>
>
>
>

A luz branca melhora a visibilidade oferecendo elevado contraste
Aumenta a segurança para peões e condutores
Caraterísticas de luz-à-medida para oferecer a luz necessária quando for necessário (opcional)
Menos perturbação no trânsito devido à ausência de manutenção e às opções de monitorização (opcional)
Contribuição efetiva para boa gestão das finanças e para uma utilização responsável da energia

BRAGA
2

VOLTANA

VOLTANA 0

VOLTANA 1

VOLTANA 2

ÁREAS PEDONAIS
Ruas, caminhos e ciclovias

VOLTANA 3

VOLTANA 4

RUAS
Ruas residenciais

VOLTANA 5

ESTRADAS
Zonas comuns,ruas
comerciais em áreas
urbanas

Estradas secundárias

Estradas urbanas

Substituição HID
20/50W

70W

100W

150W

250W

VOLTANA 0

VOLTANA 1
VOLTANA 2
VOLTANA 3
VOLTANA 4

VOLTANA 5

COMPROMISSO DE QUALIDADE
Baseada no comprovado motor fotométrico LED LensoFlex®2, a Voltana oferece soluções de iluminação sustentáveis que reduzem
drasticamente o consumo de energia e melhoram os níveis de iluminação.

INVESTIMENTO MÍNIMO
Disponível em 6 tamanhos - com um lumen package variando de 700 até 25.20000 lumens - e com inúmeras distribuições
fotométricas, a gama Voltana responde a todas as necessidade de iluminação viária e urbana com o mais baixo investimento.

RÁPIDO PAYBACK, ECONOMIA DE LONGA DURAÇÃO
Com uma vida útil de 100.000 horas, a Voltana permite evitar a substituição de 4 até 6 lâmpadas em comparação com as fontes de
iluminação convencionais. Com um rápido payback a Voltana paga-se a si própria rapidamente e depois continua a proporcionar
retornos enormes durante um longo período.

VOLTANA
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VOLTANA

COVILHÃ

SANTO TIRSO

PERFORMANCE
E PAY-BACK

CONSTRUÍDA PARA
DURAR
A VOLTANA FOI DESENHADA PARA OFERECER
PERFORMANCES DE LONGA DURAÇÃO
>

>

>

>

>
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Dissipação térmica otimizada para
maximizar a vida útil efetiva dos
componentes

USANDO A MAIS AVANÇADA TECNOLOGIA
LED, A VOLTANA ULTRAPASSA QUALQUER
TIPO DE LUMINÁRIA DE DESCARGA
>

Elevada eficácia (sistema): até 130lm/W

>

Índice de restituição cromática (CRI) > 70

Proteção térmica integrada com
capacidade de dimming em caso de
sobre aquecimento

>

Proteção contra sobre tensão para
proteger a luminária de picos de tensão
(4kV standard, 10kV opcional)

>

Elevado nível de estanquicidade (IP 66)
para prevenir danos internos ou perda de
performance
Materiais robustos - alumínio, aço
galvanizado e vidro temperado - para
elevado nível de proteção contra os
impactos (IK 08)

>

Certificada para vibração 3G (com peça
de montagem)

>

Resistência ao vento até 180 km/h

VOLTANA

PORTIMÃO

VERSÁTIL
PARA OFERECER A SOLUÇÃO IDEAL DE
ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES DE
ILUMINAÇÃO A GAMA VOLTANA É ULTRAFLEXIVEL
>

Fotometria adaptável de ruas/áreas
muito estreitas a muito largas

Fotometria avançada: aumento da
distância entre pontos de luz com
elevados níveis de uniformidade

>

Múltiplos lumen packages graças aos
5 tamanhos e várias intensidades de
correntes

Rápido payback: Com uma vida útil de
100.000 horas, a Voltana paga-se a si
própria rapidamente e depois continua a
proporcionar enormes retornos

>

Numerosas opções de controlo

>

Desenhada para montagem lateral e
post-top (opção)

>

Regulação precisa no local: sitema de
inclinação incorporado

>

Resistente a temperaturas extremas
(Ta até 55°C)

AMARANTE

SUSTENTÁVEL
DESDE O INICIO, A VOLTANA FOI
DESENVOLVIDA COM UMA FILOSOFIA ECOFRIENDLY
>

Materiais recicláveis (alumínio, aço e
vidro)
Perfil ambiental do produto (PEP) para
minimizar a pegada ecológica

>

Grande redução nas emissões de CO2
(energia e manutenção)

>

Sem poluição luminosa (ULOR 0%)
graças a fotometria precisa

CERTIFICAÇÃO

INTELIGENTE
COM NUMEROSAS OPÇÕES DE
CONTROLO, A VOLTANA OFERECE
OPORTUNIDADE DE CRIAR ILIMITADOS
CENÁRIOS DE ILUMINAÇÃO E MELHORAR A
GESTÃO OPERACIONAL DA INSTALAÇÃO
>

>

ELVAS

CASTRO DE AIRE

Disponível com perfis de dimming 1 10V, DALI ou personalizado

>

Fluxo luminoso constante (CLO)
compensação automática da
depreciação do fluxo

>

Pode operar numa rede independente
limitada ou integrada numa rede
global de uma cidade através de
comunicação wireless. Os cenários
podem ser melhorados com sensores
exteriores.

>

Disponível com fotocélula ou tomada
NEMA P7 para operar com a nova
plataforma Owlet IoT(*).

A GAMA VOLTANA FOI CERTIFICADA PELOS
MAIS EXIGENTES ORGANISMOS EU E US
>

ENEC

>

ETL / UL

>

LED Lighting facts

>

Homologação EDP

(*) Não disponível para Voltana 0

VOLTANA
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PRINCIPAIS
CARATERÍSTICAS
VOLTANA

Fluxo tipo emitido pela
luminária (gama)(*)

Voltana 0

Voltana 1

Voltana 2

Voltana 3

Voltana 4

Voltana 5

700 a
2,500lm

800 a
3,000lm

1,800 a
6,100lm

2,700 a
9,200lm

3,700 a
12,700lm

7,500 a
25,200lm

8 a 30W

10 a 31W

20 a 56W

28 a 82W

36 a 110W

70 a 215W

ADAPTADOR POST-TOP
200

Ø42

Potência consumida (W)

(*)

175

@100,000h
Corrente até 700mA: até 95% | Corrente de 701mA até 1A: até 90%

Fluxo residual @ tq 25°C

Ø42-60
200

Branco Neutro ou Quente

Temperatura de cor
Estanquicidade bloco ótico

IP 66 (**)

Estanquicidade acessórios

IP 66 (**)

Resistência ao choque
(vidro)

IK 08 (***)
120 - 277V - 50 - 60Hz

Tensão nominal

EU I ou II (**)

Classe elétrica

Ø60

185

Ø76

REGULAÇÕES
VOLTANA 0
5°

4 a 12m

Altura de instalação
Materiais

0°

Alumínio

Corpo

0°

Vidro (policarbonato em algumas variantes Voltana 0)

Difusor

-5°

RAL 7038
Qualquer cor RAL mediante pedido

Cor

(*)
O fluxo inicial e a potência consumida da luminárias são valores indicativos válidos para uma temperatura ambiente de 25°C. O
fluxo real emitido pela luminária depende das condições ambientais (ex. temperatura e poluição) e pode variar segundo configurações
específicas. Os valores comunicados estão sujeitos às tolerâncias em tecnologia. Para verificar se este documento refere a informação
mais atualizada, por favor visite o nosso sítio na Web.
(**)
segundo IEC - EN 60598 (Voltana 0 só em Classe I) – (***) segundo IEC - EN 62262

-10°
-15°

VOLTANA 1 a 5

DIMENSÕES | PESO
Voltana 0

Voltana 1

Voltana 2

Voltana 3

Voltana 4

Voltana 5

L

416mm

501mm

518mm

641mm

555mm

705mm

W

156mm

181mm

240mm

240mm

380mm

480mm

H

91mm

87mm

108mm

111mm

112mm

109mm

2.6kg

4kg

5kg

6kg

8kg

12kg

MONTAGEM UNIVERSAL
H

(OPÇÃO PARA VOLTANA 0-1-2-3-4)

W

L

Ø 32 - 48mm
Ø 42 - 60mm
Ø 76mm

Design varies between different sizes
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VOLTANA

PORTO

CASO DE ESTUDO

A FLEXIBILIDADE NECESSÁRIA PARA DIVIDIR A
CONTA DE ENERGIA POR 5
Com investimento mínimo (24 LED versão 1A), a Voltana 3, comparada com uma solução HPS 150W, oferece uma solução muito
competitiva para iluminar uma via classificada tipo M3 (segundo CIE 115).
Retorno do investimento em menos de 4 anos e economia energética de 79%.

ALTURA DA INSTALAÇÃO: 8M

LARGURA DA VIA: 9M

ENERGIA TOTAL CONSUMIDA
ANUALMENTE EM 1KM
(4.000H/ANO)

ESPAÇAMENTO ENTRE
COLUNAS: 35M

150W HPS

Voltana 3 24 LEDs 1A

58% economia de
energia
100%

(menos 5.17t CO2 eq/ano*)

42%
19,372 kwh

8.120 kwh

Voltana 3 24 LEDS 1A
+ CLO + dimming

79% ecomia de
energia
(menos 7.02t CO2 eq/ano*)

21%
4.100 kwh

* segundo média Europeia equivalente a 0.46kg eq CO2/kWh.

VOLTANA

7

SUSTENTABILIDADE

SEGURANÇA

ECONOMIA

CONFORTO

SOLUÇÕES

www.schreder.com

Copyright© Schréder S.A. 2016- As indicações, descrições e ilustrações precedentes têm um valor indicativo. Devido a um aperfeiçoamento constante osnossos produtos poderão sofrer modificações sem pré-aviso.
VOLTANA-PO-PTS-2017-03 Os nossos produtos podem apresentar caracteristicas diferente de acordo com os países a que se destinam, pelo que aconselhamos nos consulte.

Anexo VII
Projecto de Arquitectura do Novo Silo de Biomassa – Mapa de Acabamentos
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Divisão de Urbanismo
MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ
CÂMARA MUNICIPAL

ACAB AMENTOS

EXTERIORES

The Navigator Company - Complexo Ind. Fig Foz
Requerente: __________________________________________________________________________________________________

Nova Caldeira Biomassa – CIF– CB
Obra: _______________________________________________________________________________________________________
Lavos - Figueira da Foz
Local: _______________________________________________

Marinha das Ondas
Freg: ___________________________________________

PARAMENTOS

TIPO DE MATERIAL

CÔR E REFERÊNCIA

Alçado
Principal

Betão e Chapa
Metálica

RAL 1015

Alçado
Posterior

Betão e Chapa
Metálica

RAL 1015

Empenas

Betão e Chapa
Metálica

RAL 1015

CAIXILHARIAS

-

CANTARIAS

-

SOCOS

-

COBERTURA

Chapa Metálica RAL 1015

CORNIJAS

-

VARANDAS

-

AMOSTRAS

SIST. VED. LUZ

MUROS

-

Outros elementos
Data:

10 / 05 / 2019

Autor do Projeto:

Cristina Pedrosa Gaspar

Parecer da D.U.:

Obs. - as cores a aplicar deverão ser indicadas por amostra, colada ou pintada neste mapa;
- no caso da aplicação de azulejo dever-se-á apresentar, previamente uma amostra.
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1. PRETENSÃO DO REQUERENTE
O projecto de arquitectura que se apresenta diz respeito à pretensão do requerente – The Navigator
Company – Complexo Industrial da Figueira da Foz, de licenciar a obra de ampliação da unidade industrial
com construção de nova Caldeira de Biomassa com toda a linha de recepção e armazenamento.

2. ÁREA OBJECTO DO PEDIDO
A proposta para esta ampliação localiza-se dentro dos limites da fábrica localizada em Lavos, conselho da
Figueira da Foz.
Este artigo urbano tem acesso pela N109, sendo o limite a nascente com a rua das Fontes.

3. CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO URBANÍSTICA
Como já referido a operação urbanística a que se pretende dar lugar é a seguinte: obra de ampliação da
unidade industrial com a construção de uma nova caldeira de Biomassa – CIF – CB com toda a linha
de recepção e armazenamento.

4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO NOS PLANOS TERRITORIAIS APLICÁVEIS:
Segundo a Planta de Ordenamento do Plano Municipal da Figueira da Foz (PDMFF), este terreno insere-se
em zona classificada como Espaços de Actividades Económicas (art.º 101º).
Neste tipo de espaços é permitida a instalação de estabelecimentos industriais, armazenagem e unidades
de recolha o que é o caso deste projecto.
As operações urbanísticas a realizar nestes espaços devem respeitar determinados parâmetros que
passaremos a enumerar:
a) Índice de utilização ≤ 1.50;
b) Índice de impermeabilização ≤ 80 %
c) altura da edificação ≤ 15 metros, podendo ser excedida nas situações devidamente justificadas por
necessidades produtivas ou tecnológicas;
d) afastamentos aos limites da parcela/lote:
d.1) afastamento frontal ≥ 10 metros;
d.2) afastamentos laterais ≥ 5 metros;
e) obrigatoriedade de tratamento paisagístico das áreas não impermeabilizadas, sem prejuízo de se
assegurar o acesso e a circulação de veículos de emergência.
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Existem parâmetros de dimensionamento de estacionamento para edificações destinadas a indústria e
armazéns. Os parâmetros são os seguintes:
i) 1 lugar para ligeiros/200 m2 de área de construção;
ii) 1 lugar para pesados/500 m2 de área de construção, com um mínimo de 1 lugar/lote, a localizar no interior
do lote;
iii) O número total de lugares resultante da aplicação dos critérios anteriores é acrescido em 20% que se
destina a estacionamento a ceder para o domínio público;
Quanto ao risco de incêndio o terreno para o qual estamos a apresentar a proposta, não tem classificação
de risco, pois insere-se numa zona com classificação urbana.
Relativamente às condicionantes de RAN e REN, o local encontra-se fora desses espaços não conflituando
com estas servidões.
No que toca à classificação acústica, o local situa-se fora dos perímetros assinalados de risco, não
oferecendo qualquer tipo de preocupação nestes aspectos.

5. JUSTIFICAÇÃO DAS OPÇÕES TÉCNICAS E DA INTEGRAÇÃO URBANA E PAISAGÍSTICA DA OPERAÇÃO:
A presente memória tem o objectivo de descrever o projecto de uma ampliação do complexo industrial com
a construção de uma nova linha de recepção e armazenamento de matéria-prima. Esta matéria-prima
transportada por “conveyers” será transformada na unidade industrial.
Esta nova linha de recepção e armazenamento ficará localizada na nascente do completo industrial perto de
zonas onde a matéria-prima está depositada a céu aberto. A proximidade à matéria-prima facilitará o
fornecimento da mesma ao espaço de armazenagem. Esse foi um dos motivos pela escolha desse local
para esta construção.
A matéria-prima que está depositada a norte da proposta será transportada com camiões até a uma
edificação / receptor denominado por fuel receiving. Deste fuel receiving a matéria-prima passará por
transportadores que elevam o material por belt conveyors permitindo a triagem do material. O material é
separado de pedras, metrais e material fora das dimensões exigidas, por um equipamento próprio para esta
função. Após esta triagem a matéria será transportada para o depósito ou silo de armazenamento - fuel
storing. Este depósito de material será para posteriormente ser usado para a produção de pasta de papel.
A matéria-prima será “puxada” por dois sem-fim colocando-o em passadeiras que a transportarão até à
caldeira da unidade industrial. É possível perceber esses transportadores (conveyors) nos desenhos que
fazem parte do processo. Esta edificação / silo terá as seguintes dimensões em planta – 60,70 x34,80 m e
uma altura 23,41 m.
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A forma de controlar todo este processo obriga à existência de uma edificação anexa de 16,40 x10,70m,
onde se localizará a sala de quadros de apoio à instalação dos equipamentos com a designação de
electrical room.
Relativamente ao sistema construtivo e aos materiais a utilizar apresentamos a seguinte proposta:
A Estrutura será em estrutura de betão armado.
A Cobertura com estrutura metálica com acabamento chapa metálica na cor Ral 1015.
As Paredes Exteriores e Interiores serão formadas pela própria estrutura, ou seja por paredes de betão
armado, com locais onde essas paredes serão em chapa metálica na cor Ral 1015.
O Pavimento terá um acabamento em betão armado e zonas com areia.
Os Vãos de Acesso serão em portas metálicas na cor Ral 3003.
As Soleiras serão em betão.

6. PROGRAMA DE UTILIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO:
A utilização desta edificação destina-se a armazém/silo de biomassa - Industrial (equipamentos)

7. QUADRO SINÓPTICO
O quadro sinóptico para o mesmo é o seguinte:
Área de implantação da ampliação:

3317,72m2

Área de construção da ampliação:

3833,33m2

Altura da edificação:

23,61 m

Volumetria da ampliação:

29285,70 m3

Nº Pisos Abaixo da Cota de Soleira:

1

Nº Pisos Acima da Cota de Soleira:

2

Cota de Soleira:

37,17 m
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8. REGIME DE ACESSIBILIDADES
Segundo o D.Lei n.º 163/06 que estabelece o regime de acessibilidade das pessoas com
mobilidade condicionada, no art.º 2 é possível verificar, que este tipo de edificação não se enquadra nas
exigências do mesmo. Esta edificação que não recebe público fica fora do âmbito da obrigatoriedade da
aplicação do regime das acessibilidades. Assim sendo não será apresentado nenhum plano de
acessibilidades.

O omisso nesta memória descritiva e justificativa será esclarecido pelo projecto de licenciamento de
arquitectura e pelos projectos das especialidades.

Figueira da Foz, 10 de Maio de 2019

A Técnica,
Cristina Pedrosa Gaspar
Arquitecto, membro OA nº20539

NOVA CALDEIRA BIOMASSA – CIF - CB - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE INDUSTRIAL
COM NOVA LINHA DE RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DE BIOMASSA – LAVOS –
FIGUEIRA DA FOZ
PROJECTO DE ARQUITECTURA

7/7
MDJ_memoria_descritiva_justi

ficativa

Anexo VIII
Medidas de Minimização

Nova Caldeira a Biomassa da Navigator Pulp Figueira – RECAPE

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
1. Considerações Introdutórias
As recomendações e medidas aqui apresentadas têm como objectivo a minimização ou
compensação dos impactes negativos e a potenciação dos impactes positivos
identificados no Estudo de Impacte Ambiental.
A lista de medidas apresenta-se organizada segundo as fases em que estas devem ser
implementadas e, dentro destas, por medidas de carácter geral e por medidas
específicas, de acordo com as áreas temáticas abordadas na avaliação de impactes.
2. Fase de Construção
Medidas gerais
Fase de preparação prévia à execução das obras
Nesta fase prévia, recomenda-se que:
R.1

Se proceda à divulgação do programa de execução das obras às populações
interessadas, designadamente à população residente nas freguesias de Marinha
das Ondas e de Lavos, onde se localiza o projecto. A informação disponibilizada
deve incluir o objectivo, a natureza, a localização da obra, as principais acções a
realizar, respectiva calendarização e eventuais afectações à população,
designadamente em relação às acessibilidades, serviços e ocupações do subsolo,
entre as principais.

R.2

Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de
dúvidas e atendimento de eventuais reclamações.

R.3

Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores
e encarregados envolvidos na execução das obras, relativamente às acções
susceptíveis de causar impactes ambientais e às medidas de minimização a
implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos.

R.4

Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento de
todas as actividades construtivas e pela identificação e pormenorização das
medidas de minimização a implementar na fase da execução das obras e
respectiva calendarização. Assim, o PGA deverá incluir o Plano de Obra, o Plano
de Gestão de Efluentes, o Plano de Gestão de Resíduos, o Plano de Acessibilidades,
e o Plano de Desactivação de Estaleiro e Áreas Afectas à Obra, para além de um
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras. O PGA deve ser elaborado pelo
dono da obra e integrado no processo de concurso da empreitada ou poderá ser
elaborado pelo empreiteiro antes do início da execução da obra, desde que
previamente sujeito à aprovação pelo promotor do projecto. As cláusulas técnicas
ambientais constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o dono da obra a
executar todas as medidas de minimização identificadas, de acordo com o
planeamento previsto.
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Implantação de estaleiros e parque de materiais
Os estaleiros e parque de materiais do projecto em análise serão instalados no interior
do CIFF, recomendando-se as seguintes medidas de minimização:
R.5

Proceder à gestão dos estaleiros em conformidade com os regulamentos
existentes para este tipo de infra-estrutura temporária, designadamente, entre
outros, no que se refere às condições de higiene e segurança.

R.6

Estudar cuidadosamente o esquema de desvios de serviços e de ocupações de
subsolo eventualmente interceptados nas áreas afectas à obra, assegurando o seu
funcionamento e a sua manutenção durante a duração desta, se aplicável.

Escavações e movimentação de terras
No que respeita ao modo de execução dos trabalhos, recomenda-se que:
R.7

Todas as actividades construtivas devem ser estritamente limitadas às áreas de
intervenção.

R.8

Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como
material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes.

R.9

Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso,
devem ser armazenados em locais com características adequadas para depósito.

R.10 Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de
contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a
contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento
das águas pluviais, até poderem ser encaminhados para destino final adequado.
R.11 Durante o armazenamento temporário de terras ou outros materiais
pulverulentos, deve efectuar-se a sua protecção com coberturas impermeáveis.
As pilhas devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade.
R.12 Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes ou recorrer a terras de
empréstimo, a selecção dos locais a intervir deve excluir as seguintes áreas e
considerar as condicionantes e restrições apresentadas nas Figuras IV.69 e IV.70
do EIA:
 Áreas do domínio hídrico;
 Áreas inundáveis;
 Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);
 Perímetros de protecção de captações;
 Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica





Nacional (REN)
Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da
conservação da natureza;
Outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna protegidas
por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;
Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;
Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;
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 Áreas de ocupação agrícola;
 Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;
 Zonas de protecção do património.

Construção e reabilitação de acessos
R.13 Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder ao local da obra, incluindo
os locais de depósito e de empréstimo de terras. Na situação em apreço serão
utilizados os acessos actuai ao CIFF, pelo que não se prevê a necessidade de
abertura de novos acessos ou melhoramento dos existentes. Caso tal não se
verifique, as eventuais obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo
as alterações na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão
ocupadas pelo acesso.
R.14 Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de
obras na via pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das
perturbações na actividade das populações.
R.15 Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projecto não
fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização
por parte dos seus utilizadores.
R.16 Sempre que se preveja a necessidade de efectuar desvios de tráfego, submeter
previamente os respectivos planos de alteração à entidade competente, para
autorização.
R.17 Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma a evitar a
acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção
da circulação de veículos e de equipamentos de obra.
Circulação e funcionamento de veículos e maquinaria de obra
R.18 Realizar a manutenção e revisão periódicas de todos os veículos e maquinaria de
apoio à obra, de forma a evitar situações de deficiente carburação e,
consequentemente, de emissões excessivas de gases e matéria particulada.
R.19 Optimizar o funcionamento de todos os veículos e maquinaria de apoio à obra que
operem ao ar livre, de modo a reduzir, na fonte, a poluição do ar.
R.20 Limitar a velocidade de circulação dos veículos.
R.21 Promover, quando necessário, a aspersão regular e controlada de água nas zonas
de trabalho, nos acessos utilizados pelos diversos veículos e pilhas de inertes.
R.22 Realizar a limpeza regular das áreas afectas à obra, para evitar a acumulação e
ressuspensão de poeiras.
R.23 Conferir especiais cuidados nas operações de carga, descarga e de deposição de
materiais, especialmente se forem pulverulentos (ex. cobertura e humidificação
da carga e adopção de menores alturas de queda na descarga).
R.24 Efectuar o transporte de terras e de resíduos de construção e de demolição e, em
geral de quaisquer materiais pulverulentos, em contentores fechados e cobertos,
de forma a evitar a emissão de poeiras.
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R.25 As actividades ruidosas temporárias não podem realizar-se nas proximidades de
hospitais e estabelecimentos similares, de escolas, nos períodos de
funcionamento, e de edifícios de habitação, aos sábados, domingos e nos dias
úteis entre as 20:00h e as 08:00h.
R.26 Nas situações do parágrafo anterior, excepcionalmente, pode a Camara Municipal,
a pedido do interessado, autorizar o exercício de actividades ruidosas
temporárias, fixando as condições em que tal pode ser efectuado (licença especial
de ruído).
R.27 Nas situações do parágrafo anterior, caso a duração das actividades ruidosas seja
superior a 30 dias, o Empreiteiro fica obrigado ao cumprimento dos valores limite de
LAeq do ruído ambiente de 60 dB(A), no período do entardecer, e de 55 dB(A), no
período nocturno.
R.28 Em caso de realização de actividades ruidosas nas condições do parágrafo
anterior, com duração superior a 30 dias, deverá ser implementado um plano de
monitorização de ruído, tal como definido no RECAPE.
R.29 Deverão ser seleccionados veículos e maquinaria de apoio à obra em respeito pelo
especificado no Anexo V do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro,
devendo o empreiteiro possuir um registo de certificação de conformidade para a
maquinaria de apoio à obra, de acordo com os requisitos do mesmo Decreto-Lei,
e os veículos ser homologados no que aos níveis de emissões sonoras se refere de
acordo com o Decreto-Lei n.º 19/2009, de 15 de Janeiro.
R.30 Deverão ser seleccionados, sempre que possível, técnicas e processos que causem
menor ruído e vibrações.
R.31 Os equipamentos a utilizar em obra deverão apresentar homologação acústica nos
termos da legislação aplicável e encontrar-se em bom estado de
conservação/manutenção.
R.32 Insonorizar a maquinaria de apoio à obra que gere mais ruído, recorrendo-se, por
exemplo, à utilização de silenciadores em maquinaria com sistemas de combustão
interna ou de pressão de ar (compressores, perfuradores, gruas).
R.33 As viaturas em circulação ou utilização deverão estar equipadas com os
dispositivos adequados de protecção contra o ruído (cabine, escape de gases ou
outros), de modo a evitar situações de ruído elevado.
R.34 O movimento das máquinas e viaturas, fora da zona de obra, deverá ser
previamente planeado e organizado, de forma a minimizar os níveis de
incomodidade junto dos locais mais sensíveis, afastando aquele tráfego dos
aglomerados urbanos.
R.35 Insonorizar e isolar adequadamente, caso se justifique, as áreas situadas em
espaço aberto onde se desenvolvem actividades de construção que gerem
elevado ruído, através da sua delimitação com a implantação de painéis acústicos.
R.36 Introduzir, sempre que necessário e caso se justifique, medidas de protecção
acústica suplementares e/ou aferir as já implementadas, justificadas com base nos
resultados de monitorização a desenvolver e de modo a minimizar o aumento dos
níveis de ruído nos estaleiros e nas zonas adjacentes à obra.
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Gestão de produtos, efluentes e resíduos
R.37 Os resíduos produzidos na obra ou no estaleiro serão recolhidos selectivamente
em fracções compatíveis com o destino final ambientalmente mais adequado,
devendo ser acondicionados e armazenados de acordo com as boas práticas
recomendáveis neste domínio, e mantidos em boas condições, de forma a não se
degradarem nem se misturarem com resíduos de natureza distinta.
R.38 Os resíduos urbanos e equiparáveis serão armazenados junto às áreas sociais onde
são gerados, em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo
ser promovida a separação das fracções recicláveis e o seu envio para os
correspondentes circuitos de gestão.
R.39 A gestão dos resíduos de construção e demolição deverá respeitar as disposições
constantes do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 73/2011, de 17 de Junho, que estabelece o regime das operações de gestão de
RCD, compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de
recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação.
R.40 Os locais de armazenagem dos resíduos não perigosos e perigosos ou de quaisquer
outros resíduos susceptíveis de gerar efluentes contaminados pela acção da
percolação das águas pluviais serão cobertos, com zonas diferenciadas para os
diferentes tipos de resíduos e armazenados em recipientes adequados. O pavimento
será impermeabilizado e disporá de rede de drenagem independente, com tanque de
retenção de eventuais derrames, para posterior condução a tratamento. Os locais
deverão ser de acesso condicionado.
R.41 As zonas destinadas ao abastecimento e/ou trasfega de combustíveis e óleos
lubrificantes, onde possam ocorrer derrames de hidrocarbonetos, serão
pavimentadas, dotadas de rede de drenagem independente, com sistema de
retenção, para posterior condução a tratamento.
R.42 Os locais de armazenagem de resíduos serão inspeccionados diariamente para
verificação das condições de armazenagem.
R.43 Manter um registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e respectivos
destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos.
R.44 Interditar a descarga no meio ambiente de substâncias indesejáveis ou perigosas
(óleos, lubrificantes combustíveis, produtos químicos e outros materiais residuais
da obra).
R.45 Em caso de ocorrência de derrames de uma qualquer substância (tanto nas
operações de manuseamento, como de armazenagem ou transporte), o
responsável pelos mesmos providenciará a limpeza imediata da zona. No caso de
derrames de óleos, novos ou usados, deverá recorrer-se a produtos absorventes,
sendo a zona isolada e o acesso unicamente permitido aos trabalhadores
incumbidos da limpeza do produto derramado. Os trabalhadores deverão utilizar
equipamentos de protecção individual adequados.
R.46 Deverá ser implementado um sistema de drenagem de todas as águas residuais
domésticas e industriais das áreas de estaleiro, a ligar a um tanque de retenção,
para posterior trasfega para sistema de tratamento no exterior. Em alternativa,
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poderá ser equacionada a ligação às redes de águas residuais do Dono de Obra,
mediante autorização deste.
R.47 Interditar a realização de quaisquer descargas de águas residuais (domésticas ou
industriais), que não seja para o sistema a construir ou existente, no âmbito da
recomendação R46.
R.48 São proibidas queimas a céu aberto.
Fase de pós-conclusão das obras
R.49 Proceder à desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução da obra,
com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos,
maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza
destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do início
dos trabalhos.
R.50 Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em
obra, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente
sido afectados ou destruídos.
R.51 Assegurar a reposição e/ou substituição de infra-estruturas, equipamentos e/ou
serviços eventualmente existentes nas zonas de obra e áreas adjacentes, que
tenham sido afectados no decurso da mesma.
R.52 Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de
drenagem que possam ter sido afectados pelas obras de construção.
R.53 Assegurar a limpeza e reposição das condições previamente existentes (nível de
compactação, drenagem natural e coberto vegetal protector contra a erosão) nas
áreas de estaleiro, unidades de apoio à obra, bem como nos acessos de obra e
áreas envolventes eventualmente afectadas.
R.54 Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo e de depósito de
terras, eventualmente utilizados no decurso da obra.
Medidas temáticas
As medidas de minimização gerais apresentadas acima permitem reduzir
significativamente os impactes identificados sobre um conjunto alargado de
compartimentos ambientais na fase de construção.
Relativamente aos descritores ecologia, paisagem e património, apresentam-se,
adicionalmente, algumas recomendações orientadas para as condições específicas do
local e características do projecto em apreço.
Ecologia
R.55 Em caso algum deverão ser efectuadas captações de água ou descarga de águas
residuais nas lagoas ou valas existentes na região, em particular as lagoas da vala
dos Covos.
R.56 Na execução da iluminação das áreas a intervir, sobretudo das estruturas mais
elevadas, recomenda-se que, na medida do possível, a iluminação não seja
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direccionada para o exterior da unidade, diminuindo, assim, o potencial de repulsa
da instalação, especialmente para as aves migratórias, atendendo que a maioria
das espécies efectua a migração no período nocturno.
Paisagem
R.57 Dadas as características do projecto uma das medidas possíveis é a escolha da cor
para o silo de armazenagem de biomassa. De forma a um melhor enquadramento
visual, sugere-se o recurso a uma pintura com tintas de cores neutras e sem brilho
e as eventuais zonas envidraçadas para o exterior de características anti-reflexo.
R.58 A iluminação exterior deverá ser indirecta e minimizar a reflexão. Não deverá ser
utilizada iluminação de elevada intensidade, brilho ou cor. Não deverão existir
pontos de luz em movimento ou intermitentes. Os pontos de luz deverão ser
integrados através da utilização da vegetação de forma a evitar visibilidade
nocturna de longo alcance que possa nomeadamente afectar as áreas naturais
envolventes.
Património
R.59 De acordo com as imposições legais, recomenda-se o acompanhamento
arqueológico de todas operações que impliquem revolvimento do solo, sejam
decapagens, terraplanagens, escavações, abertura de caboucos ou outras. Este
acompanhamento deverá ser executado de forma contínua, estando o número de
arqueólogos em presença dependente do número de frentes de trabalho
simultâneas e da distância entre elas, de forma a garantir um acompanhamento
arqueológico adequado.
R.60 Recomenda-se ainda que estaleiros e todas as unidades de projecto localizadas
fora da área estudada sejam alvo de prospecções prévias à sua implantação. Todas
as ocorrências patrimoniais e arqueológicas eventualmente detectadas deverão
ser alvo de medidas de minimização preconizadas pelo arqueólogo responsável do
acompanhamento.
R.61 O arqueólogo responsável deverá preconizar e justificar as medidas de
minimização que vierem a ser consideradas necessárias na sequência do
surgimento de novos dados no decurso da obra, de modo a proteger e/ou valorizar
elementos de reconhecido interesse patrimonial.
3. Fase de Exploração
Nesta fase, não são consideradas medidas de minimização para os descritores clima e
microclima, geologia e geomorfologia, sismicidade e tectónica, solos, qualidade da água e
património, uma vez que não foram identificados impactes negativos com significado nestes
domínios ambientais.
Recursos hídricos
R.62 Efectuar um rigoroso controlo dos sistemas de abastecimento e armazenagem de
água, com o objectivo de reduzir ao mínimo possível perdas por fugas.
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R.63 Sensibilizar os trabalhadores para a vigilância e reporte de eventuais perdas, bem
como para a adopção de práticas que permitam a racionalização dos consumos de
água nas diversas actividades desenvolvidas no CIFF.
Qualidade do ar
R.64 Deverá ser implementado um programa de monitorização das emissões gasosas
da instalação, conforme definido no RECAPE.
Ambiente sonoro
R.65 Deverá ser concluído em tempo útil o estudo interno em curso sobre a
identificação das fontes sonoras que estão na origem dos actuais níveis de ruído
que se verificam em alguns dos receptores próximos, em desconformidade com o
critério da incomodidade do Regulamento Geral de Ruído, e implementadas as
medidas correctivas que se mostrem necessárias. Recomenda-se também que
este estudo seja devidamente articulado com o projecto de engenharia básica da
remodelação da linha de preparação de madeiras, em desenvolvimento, dado ser
este um dos sectores da fábrica que se localiza mais próximo dos receptores
afectados.
R.66 Com vista ao devido acompanhamento da evolução do ambiente sonoro ao longo do
desenvolvimento do projecto propõe-se o cumprimento do plano de monitorização
apresentado no RECAPE, com vista a identificar atempadamente eventuais situações
de desconformidade e a definição de medidas de minimização adicionais.
Sócio-economia
R.67 Deverá, sempre que possível, recorrer-se à mão-de-obra local e promover as
acções de formação necessárias ao adequado desempenho das funções
requeridas.
R.68 Deverá ser garantida a implementação e cumprimento das medidas de higiene e
segurança do pessoal, preconizadas na legislação vigente.
R.69 Deverá ser minimizada a produção de resíduos e providenciados os meios
necessários à sua recolha selectiva e armazenagem temporária, quer nas áreas
industriais, quer nas áreas sociais (ecopontos), privilegiando a sua valorização face
à deposição em aterro.
R.70 Preconiza-se a manutenção e ampliação se possível das boas práticas de
responsabilidade social na gestão empresarial no CIFF, no respeito pelos direitos
humanos, o investimento na valorização pessoal, a protecção do ambiente, o
combate à corrupção, o cumprimento das normas sociais e o respeito pelos
valores e princípios éticos da sociedade em que se inserem.
R.71 Promover a comunicação aberta e eficaz com a população, assegurando o
envolvimento activo e construtivo por parte dos diferentes grupos-alvo.
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Anexo IX
Peças Desenhadas

Nova Caldeira a Biomassa da Navigator Pulp Figueira – RECAPE

. Desenho n.º A0-52-320001 – Caldeira a Biomassa – Planta do Nível + 0.000
. Desenho n.º A0-52-320002 – Caldeira a Biomassa – Corte
. Desenho n.º A0-52-320000 – Redes Enterradas
. Desenho n.º A1-52-502004-R1 – Main Flow Diagram
. Desenho n.º A1-52-502005-R1 – Feed Water Pumps
. Desenho n.º A1-52-502015-R1 – Primary Air System
. Desenho n.º A1-52-502016-R1 – Overfire Air System
. Desenho n.º A1-52-502017-R1 – Flue Gas
. Desenho n.º A1-52-502018-R1 – SNCR System
. Desenho n.º A1-52-502019-R1 – Fuel Feeding System
. Desenho n.º A1-52-502020-R1 – Bed Material Feeding System
. Desenho n.º A1-52-502021-R1 – Bottom Ash System
. Desenho n.º A1-52-502023-R1 – Fly Ash System, Bag Filter
. Desenho n.º A1-52-502034-R1 – Condensate Tank
. Desenho n.º A1-52-502035-R1 – Cooling and Mil Water
. Desenho n.º A1-52-502036-R1 – Fire Water and Potable Water
. Desenho n.º A1-52-502038-R1 – Chemical Dosing
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