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1. INTRODUÇÃO 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

O projecto em análise no presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) diz respeito 

à operação de valorização energética de Resíduos Industriais Perigosos (RIP) nos 

queimadores principais dos dois fornos de cimento da Fábrica da SECIL-Outão, 

através da utilização de Combustíveis Alternativos Líquidos (CAL) em substituição 

do combustível tradicional (Carvão e/ou Coque) num máximo de 40% (ver 

Projecto). 

O Projecto de valorização energética de RIP na Fábrica SECIL-Outão não implicará 

qualquer alteração tecnológica, operacional ou mudança de dimensão, verificando-

se apenas uma alteração de combustível; uma vez que irão ser usadas as infra-

estruturas existentes para o armazenamento e alimentação aos fornos de resíduos 

industriais banais, nomeadamente “gorduras animais”, designada por Instalação 6 

– Valorização energética ao nível do queimador principal (Combustíveis Líquidos). 

Sendo a Fábrica SECIL-Outão uma instalação PCIP (Prevenção e Controlo Integrado 

da Poluição) existente, enquadrada no Anexo I do Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 

de Agosto, na rubrica 3.1 a) – Produção de Clinquer com capacidade instalada 

maior de 500 t/dia, no processo de pedido de licença ambiental (entregue à 

Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo – Ministério da Economia e da Inovação 

a 27/7/2006), foi devidamente incluído o projecto da Instalação 6 – Valorização 

energética ao nível do queimador principal (Combustíveis Líquidos) para co-

incineração de resíduos perigosos e não perigosos tendo sido, na altura, designado 

por Projecto 6 – Introdução ao Nível do Queimador. 

Acrescente-se que no mesmo processo de licenciamento ambiental foram também 

contempladas outras instalações de armazenamento e manuseamento de resíduos 

não perigosos, actualmente em funcionamento, designadas por: Projecto 1 – 

Instalação de alimentação de combustíveis alternativos à torre (actualmente 

designada por Instalação 1 – Valorização energética ao nível da Torre de Ciclones); 



               

             

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão                Página I.2 

 

UVW 

Projecto 2 – Instalação de RDF (actualmente designada por Instalação 2 – 

Valorização energética ao nível do queimador principal (CDR)); Projecto 3 – 

Instalação de farinhas (actualmente designada por Instalação 3 – Valorização 

energética ao nível do queimador principal (Resíduos de tecidos animais)); Projecto 

5 – Instalação estilha (actualmente designada por Instalação 5 – Valorização 

energética ao nível do queimador principal (Resíduos de tecidos vegetais)). 

No seguimento da instrução do processo de licenciamento ambiental, a Direcção 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo remeteu à Fábrica SECIL-Outão a respectiva 

Licença Ambiental n.º 37/2006, de 20 de Outubro de 2006, emitida pelo Instituto 

do Ambiente (actual Agência Portuguesa do Ambiente), através do oficio SIRG (I) 

3/9473 de 1/11/2006, no qual comunicou que, na sequência do oficio n.º 23260 de 

2/8/2006, se encontrava em fase final de apreciação o pedido de autorização de 

alteração do respectivo estabelecimento industrial, tendo em vista a emissão da 

decisão final global, no âmbito do preconizado no art.º 12º Decreto Regulamentar 

n.º 8/2003, de 11 de Abril (Licença de autorização de alteração).  

No oficio n.º 23260 de 2/8/2006 (ref.ª SIRG (I) 3/9473) a DRE referiu que, tendo 

em conta os vários projectos de instalação para valorização de resíduos, incluindo o 

Projecto 6, que integraram o pedido de licença ambiental, os Serviços da DRE 

desencadearam, paralelamente, o licenciamento do conjunto de alterações 

relativamente às instalações da Fábrica SECIL-Outão devidamente licenciadas 

(autorizada a respectiva exploração) no âmbito do quadro legislativo ao 

licenciamento industrial, expresso no oficio n.º 013597 de 26/5/2004 emitido pela 

DRE. Esta situação permite manter um paralelismo entre as instalações/processos 

licenciados no âmbito dos dois regimes de licenciamento (o industrial e o 

ambiental). 

De referir que, de acordo com o estabelecido no n.º 2 do art.º 22º do Decreto-Lei 

n.º 194/2000, de 21 de Agosto (diploma PCIP), o licenciamento da autorização da 

alteração integra necessariamente a licença ambiental já atribuída. 

Para além disso, foi também instruído, em 2006, o processo de pedido de licença 

de exploração para co-incineração de resíduos perigosos através da entrega ao 
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Instituto dos Resíduos do 3º aditamento aos processos 0203 e 0303, a 27/7/2006, 

que incidiu sobre a Instalação 6 – Valorização energética ao nível do queimador 

principal (Combustíveis Líquidos), na altura designado por Projecto 6 – Introdução 

ao Nível do Queimador. 

Subsequentemente, após a obtenção da Licença Ambiental e na sequência da 

dispensa de procedimento de AIA pelo Despacho n.º16090/2006, de 3 de Agosto, a 

Fábrica SECIL-Outão obteve, após vistoria a 26/10/2006 das instalações referidas 

anteriormente, a respectiva Licença de Exploração (LE n.º10/2006/INR) para a 

operação de co-incineração de resíduos perigosos e não perigosos (R1) emitida em 

27 de Outubro de 2006 pelo Instituto dos Resíduos, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

85/2005, de 28 de Abril, sendo válida até 20 de Outubro de 2013.  

A Licença de Exploração define os resíduos perigosos e não perigosos autorizados a 

co-incinerar na instalação, contemplando as condições de exploração comuns à 

Licença Ambiental n.º 37/2006. 

Actualmente, e na sequência de uma providência cautelar, a Fábrica SECIL-Outão 

procede apenas à co-incineração de resíduos industriais não perigosos, ao abrigo da 

Licença de Exploração (LE n.º 10/2006/INR) e Licença Ambiental (LA n.º 37/2006). 

Neste quadro, refere-se que as instalações do projecto em estudo, ou seja, as 

infra-estruturas para o armazenamento, manuseamento e alimentação dos RIP aos 

fornos (Instalação 6 – Valorização energética ao nível do queimador principal 

(Combustíveis Líquidos)), encontram-se devidamente contempladas no 

licenciamento industrial da Fábrica SECIL-Outão, estando autorizada a sua 

exploração no âmbito da licença ambiental e licença de exploração para a co-

incineração, já atribuídas. 

Neste contexto, importa desde já referir que o Projecto não contempla uma fase de 

construção sendo que apenas se prevêem algumas melhorias nas infra-estruturas 

actualmente existentes, nomeadamente o aumento da capacidade do separador de 

hidrocarbonetos e a melhoria do sistema de recolha das águas pluviais que não são 

consideradas intervenções construtivas relevantes. 
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O local do projecto é o exposto no Desenho EIA-RF.00-DPJ-01, apresentado no 

Volume das Peças Desenhadas. 

Pelas razões expostas no capítulo seguinte, a apresentação deste Estudo de 

Impacte Ambiental é um acto voluntário da parte do proponente. 

 

1.2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

O proponente do projecto é a empresa SECIL, S.A. que se propõe implementar o 

tratamento dos resíduos industriais perigosos enunciados. 

 

1.3. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA 

A entidade que licenciou o projecto foi a Direcção Regional da Economia de Lisboa e 

Vale do Tejo (DRE-LVT). No âmbito do procedimento de impacte ambiental, a 

autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) competente é a Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA). 

 

1.4. EQUIPA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO 

A equipa responsável pela realização do EIA encontra-se especificada 

seguidamente, tendo a realização do estudo decorrido entre Junho de 2007 e 

Outubro de 2007. 
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Função Nome Empresa – Dados do Vitae 

Coordenação Geral e 

Metodológica 
Prof. Doutor José Manuel Palma 

SECIL  

Especialista em avaliação e gestão de risco 

(Ex-Presidente da S. R. A. - Europe). Doutor 

em Psicologia Social e Decisão. Professor de 

Análise e Percepção de Risco e Psicologia do 

Ambiente da FPCE da Universidade de Lisboa.  

Direcção de Projecto 
Rita Baguinho 

Luís Antunes 

AMB e Veritas – Ambiente, Qualidade e 

Formação,  

Engenharia do Ambiente 

Hidrogeologia 
Rita Oliveira 

Susana Gonçalves 

AMB e Veritas – Ambiente, Qualidade e 

Formação,  

Geologia 

Qualidade do Ar 

Clima 

Solos, RAN e REN 

Cláudia Oliveira 

AMB e Veritas – Ambiente, Qualidade e 

Formação  

Engenharia do Ambiente 

Recursos Hídricos 
Alexandra Figueiredo 

Sofia Lince 

AMB e Veritas – Ambiente, Qualidade e 

Formação  

Engenharia do Ambiente  

Ruído Sofia Robalo 

AMB e Veritas – Ambiente, Qualidade e 

Formação  

Engenharia Biofísica  

Componente Ecológica 

Uso Actual do Solo 
Rui Mendes 

AMB e Veritas – Ambiente, Qualidade e 

Formação  

Biologia 

Ordenamento do 

Território e 

Condicionantes 

Elisabete Rodrigues 

AMB e Veritas – Ambiente, Qualidade e 

Formação  

Geografia 

Cartografia, Desenho 

e Imagem 

Cláudia Pereira 

Bruno Pinto 

AMB e Veritas – Ambiente, Qualidade e 

Formação  

Design gráfico 

Componente Social 

(coordenação de 

Projecto) 

Dalila Antunes  

Joana Lino 

FactorSocial – Consultoria em Psicossociologia 

e Ambiente  

Psicologia do Ambiente 
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Função Nome Empresa – Dados do Vitae 

Qualidade do ar 

Estudo de dispersão 

(coordenação de 

Projecto) 

Nelson Barros  

UVW – Centro de Modelação de Sistemas 

Ambientais  

Mestrado Engenharia Térmica, Doutoramento 

Ciências Aplicadas ao Ambiente, Docente 

Universitário 

Qualidade do ar 

Estudo de dispersão  
Carlos Pedro Ferreira 

UVW – Centro de Modelação de Sistemas 
Ambientais; Sondar – Amostragens e 
Tecnologias do Ar; SondarLab – Laboratório de 
Qualidade do Ar 

Engenharia do Ambiente 

Qualidade do ar 

Estudo de dispersão 

para avaliação de 

riscos 

Luísa Carrilho 

UVW – Centro de Modelação de Sistemas 
Ambientais 

SondarLab – Laboratório de Qualidade do Ar 

Engenharia dos Recursos Naturais 

Qualidade do ar 

Estudo de dispersão 

para avaliação de 

riscos 

Sara Capela 

UVW – Centro de Modelação de Sistemas 
Ambientais 

SondarLab – Laboratório de Qualidade do Ar 

Engenharia do Ambiente 

Qualidade do ar 

Estudo de dispersão 

para avaliação de 

riscos 

Altina Ribeiro  

UVW – Centro de Modelação de Sistemas 
Ambientais 

SondarLab – Laboratório de Qualidade do Ar 

Engenharia do Ambiente  

Aspectos operacionais 

Transportes 

(Coordenação de 

Projecto) 

Luís Oliveira  
Ambi 22 – Estudos e Projectos em Ambiente 

Engenharia do Ambiente na Vertente Industrial 

Aspectos operacionais 

Transportes Paulo Pereira 

Ambi 22 – Estudos e Projectos em Ambiente 

Engenharia do Ambiente, Técnico Superior de 
Segurança e Higiene no Trabalho 

Aspectos operacionais 

Transportes Alexandra Almeida 
Ambi 22 – Estudos e Projectos em Ambiente 

Engenharia do Território 

Análise de Risco 

(Operação e 

Transportes) 
Jaime Gato 

Certitecna – Engenheiros Consultores 

Engenharia Mecânico, Especialização em 
Segurança, Técnico Superior de Segurança e 
Higiene no Trabalho  
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Função Nome Empresa – Dados do Vitae 

Análise de Risco 

(Operação e 

Transportes) 
Maria João Costa 

Certitecna – Engenheiros Consultores 

Engenharia Química, Pós Graduação Gestão 
Segurança Higiene e Saúde no Trabalho, 
Técnico Superior de Segurança Técnico 
Superior de Segurança e Higiene no Trabalho 

Análise de Risco na 

Saúde Humana e 

Ecológica 

(coordenação de 

Projecto) 

Igor Linkov 

Intertox 

Mestrado em Física Matemática, Doutoramento 
em Saúde Ambiental e Ocupacional ,Pós 
Doutoramento em Toxicologia e Avaliação de 
Risco 

Avaliação de Risco na 

Saúde Humana e 

Ecológica 

Erin Bennett 

Intertox 

Mestrado em Química Ambiental, 
Doutoramento em Ciências Naturais  

Avaliação de Risco na 

Saúde Humana e 

Ecológica 

Steven G. Zemba,  

Intertox 

Cientista Sénior, Doutor em Modelos de Análise 
Risco 

Avaliação de Risco na 

Saúde Humana e 

Ecológica 

Gretchen Bruce Hoffer 
Intertox 

Toxicologista Sénior 

Avaliação de Risco na 

Saúde Humana e 

Ecológica 

Michael Ames 
Intertox 

B.S.; M.S. e Sc.D. em Engenharia Nuclear 

Projecto e aspectos 

operacionais 
Maria João Botelho 

SECIL 

Engenharia do Ambiente 

Revisão e RNT   Mariana Vieira Crespo Psicologia e Comunicação 

 

1.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA 

DO EIA 

1.5.1. PREÂMBULO  

Este EIA pretende dar resposta a um conjunto de questões técnicas que têm sido 

levantadas ao longo da já longa discussão sobre a co-incineração de Resíduos 

Industriais Perigosos na SECIL-Outão. Essas respostas técnicas têm ser de molde a 
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dar resposta não só a um conjunto de preocupações dos diferentes stakeholders 

(ou partes interessadas) ao longo dos últimos dez anos, como cumprir os requisitos 

fundamentais de um EIA.  

Deste modo, e no que se refere à definição de âmbito de cada descritor, a equipa 

do estudo teve em consideração tanto o conhecimento técnico do projecto em 

análise como as preocupações da população relativamente ao processo de co-

incineração em geral, e à sua implementação na unidade da SECIL no Outão, em 

particular. O conhecimento destas preocupações resultou de uma análise de 

conteúdo de diferentes documentos existentes, nomeadamente de:  

� Lista das intervenções realizadas no âmbito da Consulta Pública inerente ao processo 

de AIA da co-incineração de 1998, 

� Documentos relativos a processos legais em curso, 

� Relatórios relativos à análise de notícias da comunicação social escrita, 

� Relatórios das Semanas de Portas Abertas (2004, 2005, 2006), 

� Relatórios de Monitorização Psicossocial (1998, 2003, 2005). 

Daqui resultou uma listagem das principais preocupações identificadas que se 

encontra no Anexo 1, e que inclui tanto um quadro referente às categorias das 

preocupações como um outro relativo a excertos dos comentários e que permitem 

uma melhor compreensão do primeiro. 

Dessas preocupações ressaltam fundamentalmente a influência das emissões da 

SECIL-Outão na saúde pública e na ecologia, a caracterização dos resíduos a serem 

tratados, tal como os potenciais impactes associados aos transportes de 

Combustíveis Líquidos Alternativos para a fábrica. Por outro lado, existe uma série 

de preocupações sobre a eventual conformidade deste projecto tanto com os 

instrumentos de ordenamento de território como com a legislação internacional, 

nomeadamente com a Convenção de Estocolmo. 

Como acima descrito, este projecto diz respeito à operação de valorização 

energética e material de Resíduos Industriais Perigosos (RIP) nos queimadores 
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principais dos dois fornos de cimento da Fábrica da SECIL-Outão. Como é patente 

no Volume do Projecto e no Capítulo 3 (Descrição do Projecto) deste relatório 

síntese são diversos os aspectos operacionais e de procedimentos que são 

relevantes para a avaliação de impactes. Assim, tanto a caracterização técnica 

como a análise de procedimentos de recepção e teste dos resíduos são 

fundamentais neste contexto. O controle operacional e de emissões é de igual 

importância.  

Um aspecto complementar a este projecto é a questão do transporte dos resíduos 

para a fábrica. Como tal, e também na medida que correspondia a um aspecto 

referido pelos stakeholders, foi analisado autonomamente (ver Anexo II) apesar 

das suas conclusões serem integradas no corpo deste relatório síntese (Análise de 

risco operacional e de transportes, ver ponto 7.10). 

Em termos de avaliação de impactes impõe-se uma diferenciação entre os aspectos 

directos da actividade fabril (in-site) e da actividade complementar de transportes, 

dos eventuais impactes no ambiente fora da fábrica (off-site). A identificação do 

tipo de impactes ambientais fora da fábrica constitui-se como elemento essencial 

de “screening” para a definição dos descritores mais importantes e da sua 

metodologia de análise.  

Os impactes associados às emissões dos fornos de clinquer são, naturalmente, os 

aspectos mais importantes a aclarar, havendo neste trabalho uma abordagem 

múltipla, e tanto quanto possível completa, desse descritor. Nessa abordagem 

estarão presentes tanto os impactes a curto e médio prazo como os eventuais 

impactes cumulativos e de longo prazo. Nestes serão particularmente avaliados os 

que concernem a saúde pública e que correspondem às preocupações da sociedade 

civil. 

1.5.2. METODOLOGIA  

O ponto seguinte desta Introdução constitui o Enquadramento Normativo, cujo 

objectivo primordial, para além de cumprir o imperativo da estrutura do EIA, é o 

esclarecimento de dúvidas das partes interessadas sobre os diferentes 
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enquadramentos normativos e a legalidade deste projecto. A co-incineração é uma 

prática regulada, tanto a nível europeu com a nível nacional, possuindo mesmo 

uma referência extensa, em termos de Melhores Tecnologias Disponíveis, em 

convenções sob os auspícios da Nações Unidas (como a de Estocolmo). Assim, 

colocou-se bastante ênfase na clarificação da natureza da prática de co-incineração 

de RIP, porventura de um modo mais extensivo do que o habitual. 

O Capítulo 2 descreve tanto a necessidade do projecto como os antecedentes que 

levam a este EIA, integrando-o na política europeia e nacional de gestão de 

resíduos.  

O Capítulo 3, como referido, descreve o projecto, sublinhando a sua integração no 

processo mais alargado de fabricação de clinquer. Como referido, o objectivo deste 

projecto é a utilização de combustíveis alternativos a partir de Resíduos avaliados 

como potencialmente perigosos (RIP). Neste capítulo serão apresentados os 

códigos LER dos resíduos que se pretendem tratar descrevendo-os em pormenor, 

nomeadamente enumerando as características que levam à sua classificação como 

potencialmente perigosos. Esta questão é particularmente relevante quanto à 

clarificação da distinção entre Resíduos classificados como Banais daqueles que 

detêm uma classificação de Perigosos (como é extensivamente analisado no ponto 

4.10). Neste contexto será levada a cabo uma análise em pormenor das razões de 

perigosidade que, amiúde, estão longe de serem relacionadas com o tipo de 

manuseamento ou de potencial de perigosidade directo mas sim com a 

probabilidade de, a longo prazo e em contacto com o ambiente, ocorrerem efeitos 

nefastos para este último.  

Devido à natureza do projecto é necessário descrever em pormenor os aspectos 

operacionais da fábrica na medida em que as Melhores Tecnologias Disponíveis 

(MTD) para a co-incineração estão intrinsecamente ligadas (e, muitas vezes, são as 

mesmas) às MTD da fabricação de cimento. A utilização dessas MTD relaciona-se, 

por sua vez, com aspectos ambientais significativos, como as emissões. Deste 

modo foi fundamental a inclusão, neste Relatório Síntese, de um capítulo (o 
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Capítulo 4) descrevendo os Aspectos Operacionais Associados à SECIL-Outão no 

seu funcionamento presente.  

Se esses aspectos ditarão, na avaliação de impactes, temas como a análise de risco 

ou a comparação sistemática com as MTD recomendáveis no contexto fabril 

(Capítulo 8), era necessário definir o essencial da influência potencial do uso de 

combustíveis alternativos no ambiente externo. 

Daí que este estudo parte de um conjunto de pressupostos técnico-científicos 

claros. Primeiro que tudo, foi assumido que, com a excepção dos aspectos socio-

económicos e psicossociais a analisar com metodologias específicas, a única 

possibilidade de impacte significativo no ambiente ocorre através das emissões dos 

fornos.  

Assim, era essencial definir uma metodologia clara de análise dessas emissões e 

dos seus efeitos, o que implicava necessariamente uma definição da área de 

estudo. 

Para qualquer das referidas análises era imperioso definir uma Situação de 

Referência que, sem impedir o uso de informação histórica para avaliar a 

consistência de emissões, pudesse servir de base a uma série de análises 

essenciais. Assim, conforme discriminado em pormenor no Capítulo 3, foi definido 

um período de um ano no qual toda a informação da laboração da fábrica foi 

sistematizada (exemplos: materiais, combustíveis, resíduos, energia térmica, 

emissões medidas em contínuo e pontuais, caudais mássicos, etc.).  

Essencial para toda a análise foi a caracterização do descritor Clima (Capítulo 5.3) 

que teve em conta a informação sobre a região, se bem que focando-se 

essencialmente nos dados meteorológicos da estação SECIL-Outão. Quanto aos 

outros descritores considerados como fundamentais – qualidade do ar, componente 

ecológica, solos e uso actual do solo, recursos hídricos, e hidrogeologia – foram 

estudados em profundidade numa área definida a partir dos estudos de dispersão 

de poluentes que serão descrito mais adiante. Tal significa que a definição da área 

de estudo não foi definida abstractamente mas sim a partir da grelha de receptores 
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considerada no estudo de dispersão. O objecto essencial de estudo, tanto para a 

descrição do ambiente afectado pelo projecto (Capítulo 5) como para a análise de 

impactes e medidas de minimização (Capítulo 7), passou a ser a área que os 

modelos de dispersão avaliaram como passível de influência de qualquer poluente 

da SECIL-Outão, independentemente da menor ou maior concentração modulada. 

Para o descritor do Ruído foram realizadas medições específicas e utilizados os 

levantamentos e estudos que têm vindo a ser levados a cabo pela SECIL.  

No que concerne aos aspectos socio-económicos e psicossociais, para além dos 

dados recolhidos nos INE, CMS, RTCA, foram também analisados os dados já 

referidos, nomeadamente a lista das intervenções realizadas no âmbito da Consulta 

Pública inerente ao processo de AIA da co-incineração de 1998, relatórios das 

Semanas de Portas Abertas (2004, 2005, 2006) e Relatórios de Monitorização 

Psicossocial (1998, 2003, 2005), de modo a identificar a percepção de risco e as 

atitudes em relação à co-incineração e à operação da fábrica do Outão, entre outros 

aspectos. Estes dados permitem avaliar o potencial de stress ambiental ocasionado 

pelo projecto.  

Como já foi referido, é fundamental para a definição dos impactes no ambiente 

uma análise dos impactes das emissões. Deste modo, o presente EIA seguiu um 

conjunto de procedimentos metodológicos, a saber: 

1. Para a análise dos impactes ao nível da qualidade do ar decorrentes do 

eventual acréscimo no número de veículos que entram na instalação foi 

analisada em pormenor a referida variação e as consequências da 

mesma. 

2. Foi avaliado se as medições em contínuo da SECIL-Outão para os 

denominados poluentes-critério se encontram dentro dos limites legais, 

e de que modo é que as referidas emissões têm evoluído ao longo do 

tempo. Se tecnicamente não existe relação entre as emissões desses 

poluentes e o uso de Resíduos Industriais Perigosos, a manutenção dos 
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limites legais e a consistência das emissões é uma condição importante 

para o uso de RIP como combustíveis. 

3. Os metais pesados e as dioxinas são das emissões que originam maiores 

preocupações por parte das partes interessadas. Para analisar os 

impactes da utilização de RIP, é fundamental levar a efeito uma 

avaliação da consistência e sensibilidade e/ou variação que essas 

emissões têm de acordo com a utilização dos diversos combustíveis, ou 

seja, com a utilização de resíduos (Resíduos Industriais Banais – RIB e 

Resíduos Industriais Perigosos – RIP) e sem a sua utilização. A SECIL-

Outão é, daquilo que é conhecido da indústria mundial, a fábrica de 

cimento que possui uma maior base de dados de medições de poluentes 

inorgânicos e orgânicos (i.e., metais pesados e dioxinas) realizados por 

entidades independentes. Parte dessas medições são acompanhadas por 

outras entidades independentes, para além de uma Comissão de 

Acompanhamento. Deste modo, a análise referida foi passível de ser 

levada a cabo com um grau de confiança extremamente elevado.   

4. Os estudos de dispersão foram realizados considerando um domínio de 

escala local, onde foram tidas em conta todas fontes de emissão 

pontuais da SECIL-Outão, tendo incidido sobre os poluentes abrangidos 

pelo Decreto-Lei n.º 111/2002, nomeadamente, o Dióxido de Enxofre, 

Óxidos de Azoto, Partículas, Chumbo e Monóxido de Carbono. Foram 

também estudados os poluentes abrangidos pela Directiva 

2004/107/CE: Arsénio, Cádmio, Mercúrio, Níquel bem como outros 

poluentes referidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS): Vanádio, 

Crómio, Mangânes e Dioxinas e Furanos, num total de 13 poluentes. Tal 

foi possível na medida em que as medições pontuais da Secil, tanto as 

realizadas no ano considerado como situação de referência como as 

realizadas desde os finais dos anos 90, discriminam os diversos 

componentes (sejam metais pesados ou congéneres de dioxinas e 

furanos). O estudo de dispersão foi realizado através do recurso ao 

modelo AERMOD com auxílio do modelo mesometeorológico TAPM. 
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5. As emissões reais da SECIL, particularmente no que diz respeito aos 

metais pesados e dioxinas, são muito inferiores ao que é determinado 

pela legislação e pela licença ambiental. Daí que se tenha realizado um 

outro estudo de dispersão que pode ser classificado como uma análise 

de sensibilidade a partir dos valores limites legais, para avaliar o 

impacte na qualidade do ar das emissões da SECIL-Outão se essas 

fossem equivalentes aos níveis legais permitidos, e não muito inferiores 

como efectivamente acontece (essencialmente quanto aos metais 

pesados, dioxinas e furanos). Foram sistematicamente avaliados os 

possíveis efeitos na qualidade do ar, através da comparação com os 

valores da legislação da qualidade do ar e/ou dos valores de referência 

de organizações como a Organização Mundial de Saúde.  

6. Os impactes na saúde pública podem acontecer de uma forma directa, 

em termos de qualidade do ar, mas também de uma forma cumulativa e 

pela influência de vários factores de exposição ao longo de todo um ciclo 

de vida passado perto das instalações da SECIL-Outão. Assim, foi levada 

a cabo uma análise de risco multi-exposicional para a saúde pública das 

emissões da fábrica nos piores cenários possíveis. Foi avaliada a 

probabilidade de desenvolvimento de doenças cancerígenas e não 

cancerígenas utilizando as metodologias de análise e as doses de 

referência da EPA dos E.U.A. 

7. Ao realizar uma análise de risco multi-exposicional foi possível avaliar a 

deposição no solo e as concentrações esperadas em plantas e animais. A 

partir daí foi possível comparar as exposições previstas com os piores 

cenários possíveis para esses receptores (comparando com os diversos 

valores de referência das diferentes agências de ambiente mundiais) e 

avaliar o risco ecológico. 

Com este conjunto de análises foi possível avaliar, o mais objectivamente possível, 

os impactes na componente ecológica, nos solos, recursos hídricos e hidrogeologia. 
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A informação existente, e já referida, sobre a componente socioeconómica e 

psicossocial é passível de permitir um grau apreciável de previsão do stress 

ambiental e dos impactes expectáveis a esse nível. 

Face a esta definição do projecto e dos seus descritores fundamentais, torna-se 

evidente a razão pela qual uma série de aspectos comuns a vários EIA não sejam 

aqui abordados ao carecer de significância técnica, nomeadamente o Património, 

Geologia e Paisagem. 

Por tudo isto, a concretização do EIA desenvolveu-se de uma forma faseada, tendo 

incluído as seguintes tarefas: 

• Recolha de informação e análise do projecto; 

• Caracterização do projecto e da situação ambiental de referência; 

• Avaliação de impactes potenciais; 

• Definição de medidas de minimização; 

• Avaliação das necessidades de monitorização; 

• Avaliação global, síntese e conclusões. 

A estrutura do EIA respeita a estrutura e conteúdo definidos no ANEXO II da 

Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

O presente EIA é constituído pelos seguintes volumes: 

- VOLUME 1 – Resumo Não Técnico 

- VOLUME 2 – Relatório Síntese 

- VOLUME 3 – Peças Desenhadas 

- VOLUME 4 – Anexos 

No respeitante ao Resumo Não Técnico, pretende-se a elaboração de um 

documento sintetizado e traduzido em linguagem não técnica, do conteúdo do EIA, 

com toda a informação necessária referente aos principais efeitos que a 

concretização do projecto incutirá no ambiente, constituindo um documento 

perceptível, logo acessível, ao público que o pretenda consultar (facilitando a 

participação de um grupo mais alargado de interessados em processos de AIA). 
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Relativamente ao Relatório Síntese, em termos gerais, proceder-se-á a uma 

caracterização da situação actual da área de implementação do projecto e sua 

envolvente imediata, sendo posteriormente analisadas as alterações de efeito 

directo ou indirecto da implementação do projecto em estudo.  

Assim sendo, será efectuada uma identificação, avaliação e, a posteriori, uma 

síntese dos principais impactes ambientais que o projecto poderá gerar sobre os 

descritores considerados neste estudo.  

Para além disso, serão ainda apontadas medidas de minimização e potenciação, 

com o objectivo de diminuir os impactes ambientais que se prevejam fazer sentir 

de forma negativa, ou potenciar os que se façam sentir de forma positiva. 

Complementarmente, serão propostas medidas de monitorização e gestão 

ambiental que visam aferir sobre a eficácia das medidas de minimização e 

promover boas práticas ambientais a desenvolver nas várias fases de projecto. 

As Peças Desenhadas pretendem servir de suporte aos trabalhos desenvolvidos 

nos vários descritores, demonstrando os efeitos considerados mais significativos e 

promovendo uma panorâmica geral da situação actual do projecto. 

Por último, o volume 4 – Anexos tem como objectivo complementar a informação 

descrita e analisada aquando do Relatório Síntese, proporcionando uma melhor 

apreensão da realidade do ambiente afectado pelo projecto.  

Neste volume será tratado com mais pormenor o transporte rodoviário de Resíduos 

Industriais Perigosos (RIP) até à Fábrica da SECIL-Outão, onde será efectuada uma 

identificação e análise dos aspectos ambientais significativos e respectivos 

potenciais impactes ambientais, associados ao transporte rodoviário de Resíduos 

Industriais Perigosos (RIP).  
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1.6. ENQUADRAMENTO NORMATIVO 

1.6.1. INTRODUÇÃO 

A importância crescente da gestão dos resíduos industriais no desenvolvimento 

harmonioso de uma sociedade moderna tem vindo a fazer-se sentir cada vez com 

mais acuidade no nosso país e no mundo. 

A estratégia internacional, comunitária e nacional, no que respeita aos resíduos em 

geral e, em especial, aos resíduos industriais aponta para o desenvolvimento 

sustentável, ou seja, a gestão de resíduos deve proporcionar uma elevada 

protecção do ambiente sem que isso afecte o desenvolvimento social e industrial. 

O objectivo prioritário da política comunitária e nacional, em matéria de gestão de 

resíduos, é evitar e reduzir a produção de resíduos bem como o seu carácter 

nocivo, devendo a gestão de resíduos evitar também ou, pelo menos, reduzir o 

risco para a saúde humana e para o ambiente1. 

No diagrama apresentado na figura seguinte pretende-se apresentar uma 

cronologia da legislação internacional, europeia e nacional aplicada à gestão de 

resíduos perigosos e não perigosos e co-incineração. Relativamente a esta 

operação, o diagrama identifica os estudos já efectuados a nível nacional e que 

permitiram discutir largamente a implementação deste processo de tratamento de 

resíduos em Portugal. 

Nos pontos seguintes é efectuada uma descrição dos diplomas aplicáveis mais 

relevantes, permitindo identificar as principais orientações e os requisitos a cumprir 

num processo de co-incineração. 

 

                                           

1
 Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, que aprova o regime geral da gestão de resíduos, transpondo para a 

ordem jurídica interna a Directiva 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 05.04, relativa aos 
resíduos e a Directiva 91/689/CEE, do Conselho de 12.12 relativa aos resíduos perigosos. 
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Figura 1.1– Diagrama cronológico relativo à legislação aplicável à gestão de resíduos e co-incineração. 
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1.6.2.  POLÍTICA INTERNACIONAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

A política internacional de gestão de resíduos, particularmente a gestão de resíduos 

perigosos, está em parte reflectida em duas convenções internacionais: 

� Convenção de Basileia 

� Convenção de Estocolmo 

1.6.2.1. CONVENÇÃO DE BASILEIA (CONTROLO DE 
MOVIMENTOS TRANSFRONTEIRIÇOS DE RESÍDUOS PERIGOSOS E SUA 
ELIMINAÇÃO)2 

Conscientes do prejuízo causado à saúde humana e ao ambiente pelos resíduos 

perigosos e outros resíduos e pelo seu movimento transfronteiriço, foram 

estabelecidas algumas convenções internacionais. 

A comunidade internacional tem vindo a demonstrar uma crescente preocupação 

acerca do envio de resíduos de países industrializados para os países em 

desenvolvimento. As nações membros da OAU (Organisation of African Unity), 

preocupadas sobre envios para África, responderam com a Convenção Bamako 

sobre a Proibição de Importação para África e o Controlo de Movimento 

transfronteiriço e Gestão de Resíduos Perigosos na África de 1991 que entrou em 

vigor em 1998. 

A Convenção de Basileia (ou Basel) foi ratificada em 22 Março 1989 por 116 países 

que participam na conferência dos plenipotenciários reunida, no âmbito do 

Programa das Nações Unidas para o Ambiente (United Nations Environment 

Program – UNEP) em Basileia, na Suiça.  

A comunidade internacional aprovou a Convenção de Basel que entrou em vigor em 

1992, ratificada por 149 países. Esta teve como objectivos:  

� reduzir movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos,  

                                           

2
 http://www.basel.int 
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� minimizar a produção de tais resíduos, e  

� proibir o envio destes para países sem capacidade técnica e instalações 

necessárias para a eliminação dos resíduos de forma ambientalmente adequada.  

A Convenção de Basel reflecte a resposta da comunidade internacional ao problema 

causado pela produção mundial anual estimada de 400 milhões de toneladas de 

resíduos perigosos. 

Para efeitos de aplicação da Convenção são considerados resíduos as substâncias 

ou objectos que são eliminados ou se projecta eliminar, ou são objecto de pedido 

para serem eliminados, de acordo com as cláusulas da lei nacional. Os resíduos 

perigosos são todos os listados no Anexo I, da Convenção, a menos que não 

possuam alguma das características descritas no Anexo III, ou que sejam definidos 

ou classificados como tal pela legislação nacional de cada Estado. Deste modo, 

consideram-se os resíduos que possuam características de perigosidade tais como 

os: tóxicos, corrosivos, explosivos, inflamáveis, eco-tóxicos ou infecciosos. 

O objectivo primordial da Convenção de Basel é contribuir para a protecção do 

ambiente e da saúde pública no domínio dos resíduos, através de um controlo mais 

rigoroso dos movimento transfronteiriços de resíduos perigosos e outros, através 

da sua gestão ecologicamente correcta em aplicação do princípio de que os 

resíduos devem ser eliminados no país onde são produzidos. Além disso, a 

Convenção reflecte a ideia de que é possível reduzir a produção de resíduos através 

de uma clara regulamentação das actividades de transporte e eliminação. 

Assim, estabelece-se o princípio de que cada Estado tem o direito de proibir a 

entrada ou eliminação no seu território de resíduos perigosos originados noutro 

Estado. São excluídos do âmbito da presente Convenção os resíduos radioactivos e 

aqueles que resultem das descargas normais de navios, desde que regulamentados 

por outros instrumentos jurídicos internacionais. 

A Convenção estabeleceu ainda que é dever de cada Estado tomar todas as 

medidas necessárias para garantir: 
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� a produção mínima deste tipo de resíduos,  

� a prevenção da poluição deles resultante, e ainda 

� a proibição da sua importação ou exportação, sempre que não esteja 

assegurada a sua gestão ambientalmente segura e racional. 

As Partes devem ainda proibir toda a importação ou exportação de e para países 

que não sejam Partes, excepto se tal ocorrer em cumprimento de um acordo 

bilateral, multilateral ou regional, e desde que estes instrumentos contenham 

cláusulas compatíveis com a gestão ambiental de resíduos perigosos e de outros 

resíduos conforme a Convenção. 

A Convenção estipula as medidas necessárias ao transporte internacional deste tipo 

de resíduos incluindo notificação, acondicionamento, autorização e documentação. 

O movimento transfronteiriço apenas será permitido quando o Estado de 

exportação não tiver capacidade técnica e instalações necessárias para a eliminação 

dos resíduos, ou quando o Estado de importação usar os resíduos perigosos como 

matéria-prima ou em indústrias de reciclagem ou conversão. Com vista à eficaz 

implementação da presente Convenção, as Partes estão sujeitas à obrigação de 

nomear e estabelecer uma autoridade nacional competente e de informar, no prazo 

de três meses, o Secretariado de quais os organismos nomeados. Os Estados 

signatários da Convenção acordaram cooperar entre si e assegurar a troca de 

informação e tecnologias, bem como a prestação de assistência a países 

subdesenvolvidos. 

1.6.2.2. CONVENÇÃO DE ESTOCOLMO (POLUENTES 
ORGÂNICOS PERSISTENTES) 

Na sequência dos trabalhos da 1ª Conferência de Estocolmo, em Dezembro de 

2000, representantes de 122 governos finalizaram o texto de um tratado 

legalmente obrigatório para implementar acção internacional sobre certos poluentes 

orgânicos persistentes (POPs). A Convenção de Estocolmo sobre Poluentes 

Orgânicos Persistentes, assinada em Maio de 2001, especifica medidas de controlo 

cobrindo 12 compostos químicos. As cláusulas de controlo exigem a eliminação da 



               

             
 

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão                Página I.22 

 

UVW 

produção e uso de POPs intencionalmente produzidos, e a eliminação de POPs 

produzidos não intencionalmente quando possível. 

Na Convenção de Estocolmo, sobre os Poluentes Orgânicos Persistentes, os cerca 

de 100 países signatários, entre os quais Portugal, reconhecem que os POPs são 

muito perigosos para a saúde humana e o ambiente, devendo as suas emissões ser 

reduzidas o mais possível, e tanto quanto possível eliminadas por completo. É 

reconhecido que os poluentes orgânicos persistentes possuem propriedades tóxicas, 

são resistentes à degradação, são bioacumuláveis e são propagados, através do ar, 

da água e espécies migratórias, para além das fronteiras internacionais e 

depositados longe dos locais de libertação, onde se acumulam nos ecossistemas 

aquáticos e terrestres. 

Iniciaram-se em 1995, sob os auspícios da UNEP, as negociações para controlar o 

uso, produção e libertação de POPs. Foi criado um grupo de especialistas que 

identificou, com base em critérios científicos, os doze poluentes objecto da 

Convenção: 

� oito pesticidas: aldrina e dieldrina, endrina, clordano, heptacloro, DDT, toxafeno 

e mirex;  

� dois químicos de aplicação industrial: hexaclorobenzeno e PCBs3; 

� dois resíduos (sub-produtos não intencionais): dioxinas e furanos. 

O primeiro Comité Intergovernamental de Negociação (INC) reuniu-se em 1998, 

tendo o director da UNEP, Klaus Töpfer, declarado que a Convenção deveria 

conduzir não apenas a uma melhor gestão dos POPs mas também à sua eliminação 

e à promoção de tecnologias mais limpas. Esta maratona negocial, que se estendeu 

ao longo de três anos e cinco sessões do INC, culminou com a Conferência de 

Plenipotenciários que decorreu em Estocolmo entre 21 e 23 de Maio de 2001.  

                                           

3
 PCBs – Bifenilos Policlorados – compostos aromáticos. 
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Assinada por mais de 100 países, entre os quais Portugal, a Convenção de 

Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes defende: 

� o princípio da precaução: onde existam ameaças de riscos sérios ou 

irreversíveis não será utilizada a falta de certeza científica como razão para o 

adiamento de medidas eficazes em termos de custo para evitar a degradação 

ambiental;  

� obrigações de financiamento: consagra o Fundo Global para o Ambiente (GEF) 

como o mecanismo de financiamento principal, e obriga os países desenvolvidos 

a prestar auxílio financeiro aos países em desenvolvimento;  

� a eliminação dos POPs produzidos intencionalmente, existentes e futuros: dos 

oito pesticidas mencionados, a maior parte é banida do mercado com a entrada 

em vigor da Convenção. Para os PCBs prevê-se uma eliminação gradual, assim 

como para o DDT, embora se admita o seu uso para controlo de vectores 

(fundamentalmente, o mosquito transmissor da malária). As Partes ficam ainda 

obrigadas a “tomar medidas reguladoras com o objectivo de prevenir” a 

produção e uso de quaisquer novos POPs;  

� a eliminação, como objectivo último, dos subprodutos orgânicos persistentes: 

para as dioxinas, furanos e hexaclorobenzeno, as Partes deverão reduzir as 

emissões totais “com o objectivo de as minimizar continuamente e, sempre que 

praticável, as eliminar”. Para tal devem recorrer a processos, materiais e 

produtos alternativos – prevenindo, na fonte, a produção dos poluentes – em 

detrimento de tecnologias fim-de-linha;  

� a gestão e deposição sustentáveis de POPs; 

� limites estritos e interdições ao comércio de POPs: o comércio de POPs passa a 

ser permitido apenas para assegurar a sua correcta deposição, ou em 

circunstâncias muito limitadas em que o Estado importador garante o seu 

empenho na protecção da saúde e do ambiente e o cumprimento de todos os 

requisitos consagrados na Convenção; 

� reservas limitadas e transparentes: a maior parte das reservas à Convenção – 

ou seja, excepções à sua aplicação – são específicas para certos países ou 
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certos químicos. Excepções mais genéricas incluem o uso de POPs para fins 

científicos, a sua ocorrência vestigial como contaminante e a posse de pequenas 

quantidades por um utilizador final. 

1.6.2.3. GUIDELINES 

Com o objectivo de munir as partes de ferramentas/metodologias que lhes 

permitam controlar a produção de resíduos perigosos, de forma ambientalmente 

correcta, tem vindo a ser preparado desde 1996, pela UNEP o guia – General 

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes 

consisting of, Containing or Contamined with Persistent Organic Pollutants (POPs). 

A análise e aplicação das metodologias/procedimentos referidos no guia devem ter 

em consideração as orientações do ponto 96/001 da Convenção de Basel, Genebra 

(Dezembro de 1995), adoptado pela segunda reunião da conferência das partes em 

Genebra (Março de 1994). As guidelines pretendem ajudar os países nos seus 

esforços para assegurar uma gestão ambiental adequada dos seus resíduos no 

interior do próprio território, evitando o recurso a movimentos transfronteiriços de 

resíduos. 

No que se refere à operação de destino de resíduos, a co-incineração em fornos de 

cimento é referida nas guidelines como um método eficaz de tratamento para a 

destruição e transformação irreversível dos POPs existentes nos resíduos. Dessas 

Guidelines podemos citar, por exemplo: “as mentioned above cement kilns have 

been demonstrated with PCBs, but should be applicable to other POPs. Cement 

kilns are capable of treating both liquid and solid wastes”, “DREs4 of greater than 

99,99998 per cent have been reported for PCB´s in several countries”, “it should be 

noted, however, that cement can comply with PCDD and PCDF air emission levels 

below 0,1 ng TEQ/NM3” (0,1 ng/Nm3 é o limite constante na legislação europeia e 

nacional, veja-se Quadro 1).  

                                           

4
 Destruction Removal Efficiency – Eficiência de remoção e destruição 
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Da página 32 e 33 das Guidelines (publicadas em 19 de Abril de 20065 e 

actualizada a 18 de Junho de 20076), destacam-se ainda as seguintes afirmações 

relativamente à co-incineração em fornos de cimento: 

� foram utilizados fornos de clinquer para destruição de PCB’s, concluindo-se que 

os mesmos podem ser utilizados com outros POP’s, sendo capazes de tratar 

resíduos sólidos e líquidos; 

� o tratamento dos resíduos em fornos de clinquer é considerado seguro se 

correctamente preparado e operado; 

� a co-incineração de resíduos perigosos como combustível está normalmente 

limitada até um máximo de 40% do calor requerido, no entanto, tem sido 

constatado que fornos com grande capacidade podem potencialmente tratar 

quantidades significativas de resíduos; 

� Fornos de cimento nos Estados Unidos da América e alguns países Europeus 

têm sido usados para tratar resíduos contaminados com POPs (World business 

council, 2004: Formation and Release of POPs in the Cement Industry). 

Assim, a Convenção de Basileia, em articulação com a Convenção de Estocolmo, 

recomenda a co-incineração como uma técnica eficaz para a destruição de POPs. 

Enquanto a Convenção de Basileia recomenda a co-incineração como método de 

eliminação e destruição eficaz de resíduos contendo POPs, a Convenção de 

Estocolmo trabalha num conjunto de guidelines que pretendem identificar as 

melhores tecnologias que possam minimizar e eliminar a produção de POPs nas 

actividades listadas no Anexo C (onde se inclui a co-incineração). 

No âmbito da Convenção de Estocolmo decidiram as partes promover em alguns 

casos e requerer noutros a aplicação das melhores técnicas disponíveis, 

promovendo a aplicação das melhores práticas ambientais. Nos últimos anos as 

                                           

5
 http://www.basel.int/techmatters/pops/pops_guid_final.doc#_Toc97010348 

6 
http://www.basel.int/pub/techguid/tg-POPs.doc 
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partes estabeleceram um plano onde identificaram e caracterizaram as fontes de 

POP’s referidas no Anexo C da convenção. 

No que se refere a fontes novas, as partes, e de acordo com o plano de acção, 

requerem a utilização das melhores técnicas, de acordo com as categorias da 

mesma. Quando se tratam de fontes existentes, as partes promovem a utilização 

das melhores técnicas e práticas ambientais. 

O primeiro Draft das Guidelines de Estocolmo, designado por Guidelines on best 

available techniques and guidance on best environmental practices relevant to 

Article 5 and Annex C of the Stockholm Convention on Persistent Organic 

Pollutants, é aprovado na reunião do Uruguai de 2 a 6 de Maio de 2005 e a sua 

versão actual foi aprovada na reunião de 19-24 Novembro de 2006 em Genebra.  

De notar que todas as guidelines estão permanentemente a ser actualizadas na 

medida em que se referem a tecnologias que vão sendo continuamente 

melhoradas. 

De acordo com as guidelines, existem várias opções de gestão de resíduos, 

dependendo da sua natureza física ou química e do contexto socio-económico e 

ambiental no qual os resíduos são produzidos. Decisões específicas serão sempre 

influenciadas pelas circunstâncias locais, tais como a disponibilidade de instalações 

de tratamento de resíduos, mercado alternativo para os materiais e infra-estruturas 

para recolha, manuseamento e transporte em segurança dos resíduos.  

Tal como se mostra na figura seguinte, na hierarquia das opções de gestão de 

resíduos, a operação de uso de combustíveis e materiais alternativos no fabrico de 

cimento coloca-se como uma opção na recuperação de recursos ao nível da gestão 

de resíduos, imediatamente a seguir à prevenção e politica dos 3 R’s.  
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Figura 1.2 – Hierarquia para a gestão de resíduos  

(Fonte: Revised edited draft guidelines on best available techniques and guidance 

on best environmental practices relevant to Article 5 and Annex C of the Stockholm 

Convention on Persistent Organic Pollutants) 

Não obstante, podemos referir que o uso de resíduos perigosos e não perigosos 

como combustíveis alternativos é um exemplo de reciclagem térmica e, como 

matéria-prima, é um exemplo de reciclagem material. 

Na secção V.B do guia são referidas as melhores técnicas aplicáveis à valorização 

energética de resíduos perigosos em fornos de clinquer. 

No que respeita à eficiência de destruição, na secção V.B do guia, é referido que 

desde os anos 70 que se têm avaliado as emissões para a atmosfera de compostos 

orgânicos durante a valorização de resíduos perigosos, sendo que a eficiência de 

destruição e remoção para produtos químicos tais como o cloreto de metileno, o 

tetracloreto do carbono, o triclorobenzeno, o tricloroetano e os bifenilos policlorados 

(PCB) medida foi de 99,995% e superior. 
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O potencial dos fornos de clinquer foi testado em muitos países. As eficiências de 

destruição e remoção determinadas com diferentes queimadores indicam que os 

fornos de clinquer, quando correctamente dimensionados e operados, são eficazes 

na destruição de PCB’s. A eficiência da destruição e remoção é de 99,9999%, 

requerida por diversos tratados/organizações para a incineração destes compostos. 

De acordo com os resultados obtidos em 110 fornos de clinquer, em 10 países, 

salienta-se que estes, em fábricas equipadas com precipitador electrostático a 

operar a baixas temperaturas (250ºC ou menos), apresentam baixa concentração 

nas emissões quer utilizem ou não combustíveis alternativos7. 

1.6.3. POLÍTICA EUROPEIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

A actual política de resíduos da União Europeia baseia-se na aplicação da designada 

"hierarquia de gestão de resíduos". Tal significa que se deve optar pela prevenção e 

que os resíduos cuja produção não pode ser evitada sejam, preferencialmente, 

reutilizados, reciclados ou valorizados sempre que possível, sendo a sua eliminação 

em aterro reduzida ao mínimo indispensável. A eliminação é considerada a pior 

opção para o ambiente, dado implicar uma perda de recursos e poder transformar-

se numa responsabilidade ambiental futura (CCE, 2005). 

O Tratado da União Europeia e a adopção do 5.º Programa de Acção em Matéria de 

Ambiente definiram o contexto no qual se inserem as actividades de gestão de 

resíduos, dentro da Comunidade. 

Internacionalmente, quer o relatório da Conferência das Nações Unidas sobre 

Ambiente e Desenvolvimento (Agenda 21) como a conclusão da Convenção de 

Basel, sobre o movimento transfronteiriço de resíduos perigosos e a sua deposição, 

revelam a necessidade de prevenir e/ou minimizar a produção de resíduos 

perigosos, assim como de gerir estes resíduos por forma a não causarem danos à 

saúde humana e ao ambiente. 

                                           

7
 www.pops.int/documents/guidance/Toolkit_2003.pdf. 



               

             
 

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão                Página I.29 

 

UVW 

A estratégia comunitária de gestão de resíduos tem como grande objectivo a 

promoção do desenvolvimento sustentável. Assim, as opções estratégicas para a 

gestão de resíduos procurarão assegurar uma elevada protecção do ambiente sem 

que esta ponha em causa o desenvolvimento industrial. 

A produção de resíduos, para além de constituir uma forma de poluição, representa 

uma perda avultada de recursos, motivo pelo qual se atribuiu prioridade absoluta à 

prevenção.  

A protecção do ambiente foi tradicionalmente abordada no sentido da redução da 

quantidade e/ou da perigosidade das emissões e resíduos após a sua produção, 

numa óptica de «tratamento de fim de linha».  

Os princípios de gestão devem ser implementados de acordo com uma hierarquia 

preferencial, na qual, seguidamente à prevenção, vêm a reutilização e a 

reciclagem, a recuperação, o controlo da poluição e, finalmente, a deposição 

adequada dos resíduos, devendo para a tomada de decisão ter-se em conta 

aspectos económicos e sociais. 

No que respeita ao enquadramento legal comunitário sobre gestão de resíduos este 

está actualmente consagrado na Directiva n.º 2006/12/CE do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 5 de Abril de 2006, que tem por objectivo a aproximação das 

legislações dos Estados-membros sobre a gestão controlada dos resíduos através 

do estabelecimento de normas. 

A Directiva n.º 2006/12/CE impôs aos Estados-Membros tomar medidas adequadas 

para promover a prevenção ou a redução da produção e da nocividade dos 

resíduos, a valorização dos resíduos por reciclagem, reutilização, recuperação ou 

qualquer outra acção tendente à obtenção de matérias-primas secundárias; ou a 

utilização de resíduos como fonte de energia. 

As medidas adequadas passam pelo desenvolvimento de tecnologias mais limpas e 

mais económicas em termos de recursos naturais, desenvolvimento técnico, e 

colocação no mercado de produtos concebidos de modo a não contribuírem ou a 
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contribuírem o menos possível (em virtude do seu fabrico, utilização ou eliminação) 

para o aumento da quantidade ou nocividade dos resíduos e dos riscos de poluição, 

e desenvolvimento de técnicas adequadas de eliminação de substâncias perigosas 

contidas em resíduos destinados a valorização. 

É imposto que os Estados Membros tomem as medidas necessárias para garantir 

que os resíduos sejam valorizados ou eliminados sem pôr em perigo a saúde 

humana e sem utilizar processos ou métodos susceptíveis de agredir o ambiente, e 

medidas necessárias para proibir o abandono, a descarga e a eliminação não 

controlada de resíduos. 

Em cooperação com outros Estados-Membros, e sempre que tal se afigurar 

necessário ou conveniente, é exigido aos Estados-Membros a tomada de medidas 

adequadas para a constituição de uma rede integrada e adequada de instalações de 

eliminação, tendo em conta as melhores tecnologias disponíveis que não acarretem 

custos excessivos. Esta rede deverá permitir a eliminação de resíduos numa das 

instalações adequadas mais próximas, assegurando um nível elevado de protecção 

do ambiente e da saúde pública. 

No que respeita à gestão de resíduos perigosos, a Directiva n.º 91/689/CEE, de 12 

de Dezembro, veio estabelecer como objectivo a aproximação das legislações dos 

Estados-membros sobre a sua gestão controlada, considerando que a gestão 

correcta dos resíduos perigosos exige normas regulamentares mais restritivas que 

tenham em conta a natureza específica deste tipo de resíduos. 

1.6.4. POLÍTICA NACIONAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

Nas últimas décadas, e em toda a Europa, a gestão de resíduos tem tido progressos 

consideráveis.  

O enquadramento legal nacional sobre gestão de resíduos é actualmente 

assegurado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, que estabelece o 

regime geral da gestão de resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a 

Directiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, 
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(relativa aos resíduos) e a Directiva n.º 91/689/CEE, do Conselho, de 12 de 

Dezembro (relativa aos resíduos perigosos). 

Entende-se por gestão de resíduos todas as operações relacionadas com a recolha, 

o transporte, o armazenamento, o tratamento, a valorização e a eliminação final, 

incluindo a monitorização e o planeamento destas operações. A gestão dos resíduos 

constitui parte integrante do seu ciclo de vida, sendo da responsabilidade do 

respectivo produtor (excepto os resíduos urbanos, quando a produção diária exceda 

os 1100 L por produtor, caso em que a gestão é assegurada pelos municípios) 

(Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro). 

O objectivo prioritário da política comunitária e nacional, em matéria de gestão de 

resíduos, é o de evitar e reduzir a produção de resíduos bem como o seu carácter 

nocivo, devendo a gestão de resíduos evitar também ou, pelo menos, reduzir o 

risco para a saúde humana e para o ambiente (Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

Setembro). 

A estratégia nacional no âmbito dos Resíduos Industriais assenta em dois 

documentos base essenciais, a saber: 

- O Plano Estratégico de Gestão dos Resíduos Industriais (PESGRI) 

- O Plano Nacional de Prevenção de Resíduos Industriais (PNAPRI) 

Em 1999, foi adoptado um Plano para os Resíduos Industriais, publicado pelo 

Decreto-Lei n.º 516/99, de 2 de Dezembro, que aprova o Plano Estratégico de 

Gestão dos Resíduos Industriais (PESGRI 99) onde estão definidos os princípios 

estratégicos a que deve obedecer a gestão de resíduos no território nacional. Este 

Plano foi objecto de duas revisões, uma em 2000 e outra em 2001. 

O PESGRI assenta em princípios fundamentais tendo como base a hierarquia das 

opções de gestão estabelecida na Estratégia Comunitária de Gestão de Resíduos 

adoptada por Resolução do Conselho de Ministros da União Europeia de 24 de 

Fevereiro de 1997, e que preconiza preferencialmente a prevenção, seguida da 
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reutilização, reciclagem, valorização e a deposição como destino final, quando 

esgotadas as outras soluções.  

Sendo o principal objectivo do PESGRI a redução da quantidade e perigosidade dos 

resíduos industriais, através da sua prevenção (incluindo a valorização interna), foi 

proposto o Plano Nacional de Prevenção de Resíduos Industriais – PNAPRI. 

A elaboração e aplicação de um Plano Nacional de Gestão de Resíduos e o 

cumprimento integral dos Planos Estratégicos de Gestão dos Resíduos são medidas 

de política de Ordenamento do Território e de Ambiente, preconizadas para a 

prossecução dos princípios de sustentabilidade, transversalidade, integração, 

equidade e participação, advogados no Programa do XVII Governo Constitucional. 

O programa político do XVII Governo Constitucional, no domínio do Ambiente, 

estabelece uma clara linha de actuação em matéria de gestão de resíduos, 

particularmente para os resíduos industriais perigosos, centrada na prevenção da 

sua produção e na promoção e desenvolvimento das opções de reutilização e 

reciclagem, garantindo um nível elevado de protecção da saúde e do ambiente. 

Esta estratégia assenta em seis princípios fundamentais: 

� conhecer, em permanência, a sua quantidade e características; 

� minimizar a sua produção na origem; 

� promover a instalação - por fileira - de unidades de reutilização ou reciclagem; 

� utilizar tecnologias de tratamento integradas e complementares que privilegiem 

a sua reutilização e reciclagem; 

� promover a eliminação do passivo ambiental, e  

� garantir, tendencialmente, a auto-suficiência do País. 

O impacte esperado do PNAPRI é o de que, ao longo dos próximos anos, a 

quantidade e a perigosidade dos resíduos resultantes da actividade industrial 

evoluam tendencialmente para uma redução relativa, mas variável de sector para 

sector, atenuando ou mesmo anulando, em alguns sectores, o efeito de 
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crescimento da produção industrial. No caso específico de 10 sectores 

primeiramente analisados, a projecção de quantitativos de resíduos industriais 

aponta para uma redução relativa de cerca de 20%, tanto para a totalidade dos 

resíduos industriais como para os resíduos industriais perigosos. 

No Capítulo II do Título I (Disposições e Princípios Gerais) do Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de Setembro, são definidos os seguintes princípios gerais para a 

gestão de resíduos: 

1. Princípio da auto-suficiência 

As operações de gestão de resíduos devem decorrer preferencialmente em território 

nacional, reduzindo ao mínimo possível os movimentos transfronteiriços de 

resíduos. 

A Autoridade Nacional dos Resíduos pode interditar a movimentação de resíduos 

destinada a eliminação noutro Estado, pertencente ou não ao espaço comunitário, 

com fundamento na existência em território nacional de instalações de gestão 

adequadas para o efeito. (art. 4º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro) 

2. Princípio da responsabilidade pela gestão 

A gestão do resíduo constitui parte integrante do seu ciclo de vida, sendo da 

responsabilidade do respectivo produtor. Exceptuam-se do disposto no número 

anterior os resíduos urbanos cuja produção diária não exceda 1100 L por produtor, 

caso em que a respectiva gestão é assegurada pelos municípios. 

Em caso de impossibilidade de determinação do produtor do resíduo, a 

responsabilidade pela respectiva gestão recai sobre o seu detentor. 

Quando os resíduos tenham proveniência externa, a sua gestão cabe ao 

responsável pela sua introdução em território nacional, salvo nos casos 

expressamente definidos na legislação referente à transferência de resíduos. 
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A responsabilidade das entidades referidas nos números anteriores extingue-se pela 

transmissão dos resíduos a operador licenciado de gestão de resíduos ou pela sua 

transferência, nos termos da lei, para as entidades responsáveis por sistemas de 

gestão de fluxos de resíduos (art. 5º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

Setembro). 

3. Princípios da prevenção e redução 

Constitui objectivo prioritário da política de gestão de resíduos evitar e reduzir a 

sua produção bem como o seu carácter nocivo, devendo a gestão de resíduos evitar 

também ou, pelo menos, reduzir o risco para a saúde humana e para o ambiente 

causado pelos resíduos sem utilizar processos ou métodos susceptíveis de gerar 

efeitos adversos sobre o ambiente, nomeadamente através da criação de perigos 

para a água, o ar, o solo, a fauna e a flora, perturbações sonoras ou odoríficas ou 

de danos em quaisquer locais de interesse e na paisagem. (art. 6º do Decreto-Lei 

n.º 178/2006, de 5 de Setembro) 

4. Princípio da hierarquia das operações de gestão de resíduos 

A gestão de resíduos deve assegurar que à utilização de um bem sucede uma nova 

utilização ou que, não sendo viável a sua reutilização, se procede à sua reciclagem 

ou ainda a outras formas de valorização. 

A eliminação definitiva de resíduos, nomeadamente a sua deposição em aterro, 

constitui a última opção de gestão, justificando-se apenas quando seja técnica ou 

financeiramente inviável a prevenção, a reutilização, a reciclagem ou outras formas 

de valorização. 

Os produtores de resíduos devem proceder à separação dos resíduos na origem, de 

forma a promover a sua valorização por fluxos e fileiras. 

Deve ser privilegiado o recurso às melhores tecnologias disponíveis com custos 

economicamente sustentáveis que permitam o prolongamento do ciclo de vida dos 

materiais através da sua reutilização, em conformidade com as estratégias 
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complementares adoptadas noutros domínios. (art. 7º do Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de Setembro) 

5. Princípio da responsabilidade do cidadão 

Os cidadãos contribuem para a prossecução dos princípios e objectivos referidos 

nos artigos anteriores, adoptando comportamentos de carácter preventivo em 

matéria de produção de resíduos, bem como práticas que facilitem a respectiva 

reutilização e valorização. (art. 8º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro) 

6. Princípio da regulação da gestão de resíduos 

A gestão de resíduos é realizada de acordo com os princípios gerais fixados nos 

termos do presente decreto-lei e demais legislação aplicável, e em respeito dos 

critérios qualitativos e quantitativos fixados nos instrumentos regulamentares e de 

planeamento.  

É proibida a realização de operações de armazenagem, tratamento, valorização e 

eliminação de resíduos não licenciadas nos termos do presente decreto-lei. São 

igualmente proibidos o abandono de resíduos, a incineração de resíduos no mar e a 

sua injecção no solo, bem como a descarga de resíduos em locais não licenciados 

para realização de operações de gestão de resíduos (art. 9º do Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de Setembro). 

7. Princípio da equivalência 

O regime económico e financeiro das actividades de gestão de resíduos visa a 

compensação tendencial dos custos sociais e ambientais que o produtor gera à 

comunidade ou dos benefícios que a comunidade lhe faculta, de acordo com um 

princípio geral de equivalência. (art. 10º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

Setembro). 
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1.6.4.1. DEFINIÇÃO DE RESÍDUO PERIGOSO 

De acordo com o artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, 

define-se “Resíduo” como qualquer substância ou objecto de que o detentor se 

desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de se desfazer, nomeadamente os 

identificados na Lista Europeia de Resíduos, ou ainda: 

� “Resíduo industrial” - o resíduo gerado em processos produtivos industriais, 

bem como o que resulte das actividades de produção e distribuição de 

electricidade, gás e água; 

� “Resíduo perigoso” - o resíduo que apresente, pelo menos, uma característica 

de perigosidade para a saúde ou para o ambiente, nomeadamente os 

identificados como tal na Lista Europeia de Resíduos. 

A Lista Europeia de Resíduos encontra-se estabelecida pela Portaria n.º 209/2004, 

de 3 de Março, em conformidade com a Decisão n.º 2000/532/CE, da Comissão, de 

3 de Maio, (alterada pelas Decisões n.os 2001/118/CE, da Comissão, de 16 de 

Janeiro, 2001/119/CE, de 22 de Janeiro, e 2001/573/CE, do Conselho, de 23 de 

Julho), que adopta a nova Lista Europeia de Resíduos e as características de perigo 

atribuíveis aos resíduos, e que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2002. 

A Lista Europeia de Resíduos assegura a harmonização do normativo vigente em 

matéria de identificação e classificação de resíduos, ao mesmo tempo que visa 

facilitar um perfeito conhecimento pelos agentes económicos do regime jurídico a 

que estão sujeitos. 

A Lista Europeia de Resíduos é examinada periodicamente à luz dos novos 

conhecimentos e, em especial, dos resultados da investigação e, se necessário, 

revista. 

Nesta lista identificam-se os resíduos considerados perigosos com a simbologia 

«*», de acordo com critérios estabelecidos na Directiva 91/689/CEE relativa a 

resíduos perigosos. Os diferentes tipos de resíduos incluídos na lista são 

totalmente definidos pelo Código LER – código de seis dígitos para os resíduos e, 
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respectivamente, de dois e quatro dígitos para os números dos capítulos e 

subcapítulos. 

Deverá ser salvaguardado que o facto de um determinado material estar incluído 

na lista não significa que o mesmo constitua um resíduo em todas as situações. 

Com efeito, um material só é considerado resíduo quando corresponde à definição 

de resíduo na alínea a) do ponto 1 do artigo 1.º da Directiva n.º 2006/12/CE, de 5 

de Abril. 

No que respeita à perigosidade dos resíduos, importa salientar que a classificação 

está inerente à sua constituição em termos de substâncias perigosas, antes de 

qualquer tipo de tratamento e não pelas eventuais dificuldades e consequências do 

seu tratamento por co-incineração, por exemplo. Desta forma, a perigosidade dos 

resíduos está sobretudo relacionada com a perigosidade das substâncias ou 

produtos que lhes deram origem. 

Considera-se que os resíduos classificados como perigosos apresentam uma ou 

mais das características de perigo atribuíveis, em conformidade com o anexo III da 

Directiva n.º 91/689/CEE, do Conselho, de 12 de Dezembro e constantes do anexo 

II da Portaria n.º 209/2004: 

� H1 – Explosivos 

� H2 – Combustíveis  

� H3-A – Facilmente inflamável 

� H3-B – Inflamáveis  

� H4 – Irritantes  

� H5 – Nocivos 

� H6 – Tóxicos 

� H7 – Cancerígenos 

� H8 – Corrosivos 

� H9 – Infecciosos 
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� H10 – Tóxicos para a reprodução 

� H11 – Mutagénicos 

� H12 — Substâncias e preparações que em contacto com a água, o ar ou um 

ácido libertem gases tóxicos ou muito tóxicos 

� H13 — Substâncias susceptíveis de, após eliminação, darem origem, por 

qualquer meio, a uma outra substância, por exemplo um produto de lixiviação 

que possua uma das características atrás enumeradas 

� H14 – Ecotóxicos 

No que respeita às características H3 – Inflamáveis a H8 – Corrosivos, H10 – 

Tóxicos para a reprodução e H11 – Mutagénicos, os resíduos classificados como 

perigosos dependem de algumas características relacionadas com parâmetros 

físico-químicos, nomeadamente, ponto de inflamação e concentração de 

substâncias classificadas como tóxicas, nocivas, corrosivas, irritantes, cancerígenas, 

tóxicas para a reprodução e mutagénicas. 

A classificação das substâncias como perigosas é estabelecida de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 82/95, de 22 de Abril, e Portaria n.º 732-A/96, de 11 de Dezembro, 

relativos à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem de substâncias 

perigosas, e suas subsequentes alterações. 

1.6.4.2. OPERAÇÃO DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS – 
REQUISITOS LEGAIS 

O Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, aplica-se às operações de gestão 

de resíduos, compreendendo toda e qualquer operação de recolha, transporte, 

armazenagem, triagem, tratamento, valorização (na qual se inclui a utilização 

principal como combustível ou outros meios de produção de energia) e eliminação 

de resíduos. 

As operações de armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação de 

resíduos estão sujeitas a licenciamento. De acordo com o diploma, as operações de 
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gestão de resíduos a que se aplique o regime da licença ambiental são licenciadas 

nos termos dessa legislação. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, é definido 

“Valorização” como a operação de reaproveitamento de resíduos prevista na 

legislação em vigor, nomeadamente, por exemplo, a utilização principal como 

combustível ou outros meios de produção de energia. 

Segundo o diploma, os Centros Integrados de Recuperação, Valorização e 

Eliminação de Resíduos perigosos (CIRVER), devem realizar operações de 

preparação de combustíveis alternativos a partir de resíduos perigosos para 

posterior valorização energética em instalações de incineração ou co-incineração, 

podendo ainda essas operações de tratamento, desde que exclusivamente físicas, 

ser realizadas noutras instalações devidamente licenciadas para o efeito nos termos 

do presente decreto-lei. 

O Decreto-Lei n.º 178/2006 remete a definição de normas técnicas das operações 

de gestão de resíduos relativas, nomeadamente, as operações de co-incineração de 

resíduos, para a legislação e regulamentação específicas. 

O regime legal nacional aplicado à co-incineração de resíduos industriais perigosos 

(RIP) e resíduos industriais não perigosos (também designados por resíduos 

industriais banais ou RIB), é estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 85/2005, de 28 de 

Abril, com o objectivo de prevenir ou, tanto quanto possível, reduzir ao mínimo os 

seus efeitos negativos no ambiente, em especial a poluição resultante das emissões 

para a atmosfera, para o solo e para as águas superficiais e subterrâneas, bem 

como os riscos para a saúde humana. 

O Decreto-Lei n.º 85/2005 define como “Instalação de co-incineração” uma 

instalação fixa ou móvel que tem como principal finalidade a produção de energia 

ou de materiais e que utiliza resíduos como combustível regular ou adicional, ou na 

qual os resíduos são sujeitos a tratamento térmico com vista à respectiva 

eliminação, abrangendo-se nesta definição:  
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i) O local e toda a instalação, incluindo todas as linhas de co-incineração, 

áreas de recepção, armazenamento e meios de tratamento prévio dos 

resíduos no local;  

ii) Os respectivos sistemas de abastecimento de resíduos, combustível e ar;  

iii) Os fornos e as caldeiras;  

iv) Os meios para o tratamento dos efluentes gasosos;  

v) O equipamento, no próprio local, para tratamento ou armazenamento dos 

resíduos produzidos na instalação e águas residuais;  

vi) As chaminés; e,  

vii) Os dispositivos e os sistemas de controlo das operações de co-

incineração e de registo e monitorização das condições de co-incineração. 

O Decreto-Lei n.º 85/2005, de 28 de Abril, procedeu à transposição para a ordem 

jurídica interna a Directiva n.º 2000/76/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 4 de Dezembro, relativa à incineração e co-incineração de resíduos perigosos e 

não perigosos. 

Preconizando um elevado nível de protecção do ambiente e da saúde humana, o 

diploma visa o estabelecimento e a manutenção rigorosa de condições de 

exploração, requisitos técnicos, valores limites de emissão e condições de 

monitorização para as instalações de co-incineração de resíduos perigosos e não 

perigosos. 
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PRINCIPAIS REQUISITOS LEGAIS DO DECRETO-LEI N.º 

85/2005, DE 28 DE ABRIL 

Neste ponto são transcritas as principais prescrições do Decreto-Lei n.º 85/2005 no 

que diz respeito às obrigações do operador ao nível geral, das condições de 

concepção e exploração da instalação de co-incineração, caracterização e 

monitorização dos resíduos e emissões atmosféricas. 

Obrigações do operador: 

� Cumprir o regime constante do presente diploma e, em especial, todas as 

condições e os termos fixados na licença da instalação;  

� Atribuir a direcção do funcionamento da instalação de co-incineração de 

resíduos ao técnico indicado no pedido de licença, comunicando à autoridade 

competente, no prazo de 5 dias após a respectiva alteração, a sua 

substituição quando esta se processe por prazo superior a 60 dias;  

� Assegurar formação e actualização profissional e técnica ao respectivo 

pessoal; 

� Adoptar todas as medidas necessárias para assegurar o controlo das 

emissões da instalação de co-incineração, bem como de todos os outros 

parâmetros e valores necessários à sua aplicação, suportando os 

correspondentes custos. 

� Entregar anualmente ao Instituto dos Resíduos, até ao dia 31 de Janeiro, 

um relatório sobre o funcionamento e o controlo da instalação reportado ao 

ano anterior, e respectivo suporte informático, no caso de instalações de co-

incineração com uma capacidade nominal igual ou superior a 2 t/h. 

Concepção, equipamento, construção e exploração 

� As instalações de co-incineração devem ser concebidas, equipadas, 

construídas e exploradas de modo a prevenir emissões para a atmosfera que 

resultem numa poluição significativa do ar ao nível do solo, não podendo 

estas conduzir a uma violação dos valores-limite da qualidade do ar. 
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� Todo o calor gerado pelo processo de co-incineração deve ser, sempre que 

viável, recuperado. 

� Todas as instalações de co-incineração de resíduos devem possuir e ter em 

funcionamento um sistema automático que impeça a alimentação de resíduos 

em qualquer das seguintes situações: 

o No arranque, quando ainda não for atingida a temperatura de 850ºC 

ou de 1100ºC, consoante se trate, respectivamente, de 

circunstâncias previstas no disposto no n.º1 do artigo 19.º e no n.º 1 

do artigo 20.º ou no n.º 2 do artigo 19.º e no nº2 do artigo 20.º ou, 

ainda, enquanto não for atingida a temperatura especificada pela 

autoridade competente, nos termos do previsto nos n.ºs 1 e 3 do 

artigo 11.º. 

o Sempre que não seja mantida a temperatura de 850ºC ou de 1100ºC, 

consoante se trate, respectivamente, de circunstâncias previstas no 

disposto no n.º1 do artigo 19.º e no n.º 1 do artigo 20.º ou no n.º 2 

do artigo 19.º e no nº2 do artigo 20.º ou, ainda, enquanto não for 

atingida a temperatura especificada pela autoridade competente, nos 

termos do previsto nos n.ºs 1 e 3 do artigo 11.º. 

o Sempre que as medições contínuas previstas no presente diploma 

indiquem que foi excedido qualquer dos valores limite de emissão 

devido a perturbações ou avarias dos dispositivos de tratamento. 

� A descarga dos poluentes para a atmosfera das instalações de co-

incineração deverá ser feita de uma forma controlada, através de uma 

chaminé cuja altura é calculada de modo a salvaguardar a saúde humana e o 

ambiente, em conformidade com o previsto na legislação aplicável. As 

autorizações a que se refere o artigo 7.º devem fixar expressamente as 

condições de descarga dos efluentes gasosos de acordo com o disposto no 

n.º anterior. 

� Os locais das instalações de co-incineração, incluindo as áreas associadas de 

armazenamento de resíduos, devem ser concebidas e exploradas de forma a 
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prevenir a libertação não autorizada e acidental de substâncias poluentes 

para o solo, águas de superfície e águas subterrâneas, em harmonia com as 

disposições legais aplicáveis. Deve igualmente ser prevista para aqueles 

locais uma capacidade de armazenamento de águas da chuva contaminadas 

que ali escorram ou para as águas contaminadas provenientes de derrames 

ou de operações de combate a incêndios (a capacidade de armazenamento 

deve ser suficiente para garantir que essas águas possam ser, sempre que 

necessário, analisadas e tratadas, antes da sua descarga ou envio para 

destino final). 

Caracterização e monitorização dos resíduos recebidos 

� Previamente à recepção de resíduos perigosos na instalação de co-

incineração, o operador deve dispor de dados sobre os mesmos que lhe 

permita avaliar da sua conformidade com as condições da licença: 

o A indicação da quantidade das diversas categorias de resíduos 

perigosos que podem ser tratados; 

o A especificação dos fluxos, mínimos e máximos, em massa destes 

resíduos perigosos, o seu poder calorífico inferior (PCI) e superior 

(PCS) e os seus teores máximos de poluentes, nomeadamente PCB, 

PCT, cloro, flúor, enxofre e metais pesados. 

� Em operações de co-incineração de resíduos perigosos com um teor superior 

a 1% de substâncias orgânicas halogenadas, expresso em cloro, a 

temperatura deve atingir 1100°C durante, pelo menos, dois segundos. 

� As instalações de co-incineração de resíduos devem ser concebidas, 

equipadas, construídas e exploradas de modo a permitir que os gases 

resultantes do projecto atinjam, de forma controlada e homogénea, mesmo 

nas condições menos favoráveis, uma temperatura de 850ºC durante, pelo 

menos, 2 segundos. 

� Para avaliar da sua adequação ao processo de co-incineração previsto é 

necessário conhecer a composição física e, na medida do possível, química 

dos resíduos, bem como todas as demais informações necessárias; 
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� Para o manuseamento dos resíduos é fundamental conhecer as 

características de risco associadas aos resíduos, as substâncias com as quais 

não podem ser misturados e as precauções a adoptar para a sua 

manipulação. 

� Previamente à descarga dos resíduos na instalação, o operador deve 

proceder à: 

o Recolha de todas as informações sobre o processo de produção 

contidas nos documentos exigidos pela legislação relativa à 

fiscalização e ao controlo das transferências de resíduos no interior, à 

entrada e à saída da Comunidade, bem como pela regulamentação 

relativa ao transporte de mercadorias perigosas. 

o Recolha de amostras representativas dos resíduos, sempre que 

possível antes da sua descarga, com vista a verificar a conformidade 

com os dados da licença, e de forma a viabilizar a realização de 

operações de controlo e a permitir às entidades fiscalizadoras a 

identificação da natureza dos resíduos tratados, devendo o operador 

conservá-las durante pelo menos um mês após a realização da 

operação. 

Técnicas de monitorização das emissões 

� As medições para determinar as concentrações de substâncias que poluem o 

ar e a água devem ser representativas, sendo que a periodicidade da 

monitorização deve constar das condições da licença da instalação. 

� A amostragem e a análise de todos os poluentes, incluindo as dioxinas e os 

furanos, bem como os métodos de medição de referência para calibração dos 

sistemas automáticos de medição, devem observar as normas CEN8. Se não 
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existirem normas CEN, aplicam-se as normas ISO9, normas nacionais ou 

internacionais, que garantam dados de qualidade científica equivalente. 

� Todos os aparelhos de monitorização devem ser submetidos, pelo menos 

uma vez por ano, ao controlo metrológico, efectuado por laboratórios 

acreditados no âmbito do Sistema Português da Qualidade.  

� Os operadores devem comunicar à autoridade competente os resultados 

obtidos no autocontrolo das emissões para a atmosfera e para a água e os 

resultados da verificação dos aparelhos de medida, bem como os resultados 

de todas as outras operações de medições efectuadas para controlar o 

cumprimento do presente diploma, nos termos fixados nas normas 

regulamentares e legislação aplicável. 

Critérios para a monitorização dos poluentes atmosféricos 

� A monitorização dos efluentes gasosos deve ser efectuada nas instalações de 

co-incineração, em harmonia com as técnicas de monitorização exigidas, e de 

acordo com os seguintes requisitos:  

o Monitorização em contínuo de NOx (óxidos de azoto), desde que 

os valores limites estejam estabelecidos, CO (monóxido de 

carbono), partículas totais, COT (carbono orgânico total), HCl 

(cloreto de hidrogénio), HF (fluoreto de hidrogénio) e SO2 

(dióxido de enxofre);  

o Monitorização em contínuo dos seguintes parâmetros operacionais do 

processo:  

i. Temperatura próxima da parede interna ou de outro ponto 

representativo da câmara de combustão, nos termos 

averbados na autorização da instalação;  

ii. Concentração de oxigénio, pressão, temperatura e teor em 

vapor de água dos efluentes gasosos;  
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o Monitorização pontual de metais pesados, dioxinas e furanos, a 

realizar pelo menos duas vezes por ano, com um intervalo mínimo de 

dois meses entre medições, sem prejuízo do disposto no número 

seguinte. Nos primeiros 12 meses de funcionamento da instalação, a 

monitorização deve ser realizada com uma periodicidade mínima de 

três meses.  

� Deve ser verificado o tempo de permanência, a temperatura mínima 

relevante e o teor de oxigénio dos efluentes gasosos, pelo menos aquando da 

entrada em funcionamento da instalação e, também, nas condições de 

exploração previsivelmente mais desfavoráveis.  

� Pode ser dispensada a monitorização em contínuo do teor de vapor de água, 

desde que se proceda à secagem dos efluentes gasosos recolhidos para 

amostragem antes das emissões serem analisadas.  

� A frequência da monitorização pontual pode ser reduzida de duas vezes por 

ano para uma vez de dois em dois anos, tratando-se de metais pesados, e de 

duas vezes por ano para uma vez por ano, no caso das dioxinas e furanos, 

desde que as emissões resultantes da co-incineração sejam inferiores a 50% 

dos valores limites de emissão determinados de acordo, respectivamente, 

com o estabelecido no anexo II ou no anexo V do presente diploma, e, ainda, 

desde que se encontrem disponíveis os critérios relativos aos requisitos a 

preencher, a definir pela Comissão Europeia. 

� Sempre que a monitorização realizada indique que foram excedidos os 

valores limites de emissão fixados pelo presente diploma, o operador deve 

dar imediato conhecimento do mesmo à autoridade competente.   

Valores limites de emissão para a atmosfera 

� As instalações de co-incineração devem ser concebidas, equipadas, 

construídas e exploradas de modo a que os valores limites de emissão 

determinados nos termos do anexo II do diploma, ou nele previstos, não 

sejam excedidos durante os períodos de tempo nele referido. No que respeita 



               

             
 

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão                Página I.47 

 

UVW 

a fornos de cimento que co-incinerem resíduos são estabelecidas as 

seguintes disposições especiais: 

o Valores médios diários (para medições contínuas). O cálculo dos 

valores médios a intervalos de trinta minutos só é necessário tendo 

em vista o cálculo dos valores médios diários. Os resultados das 

medições efectuadas para verificação da conformidade com os 

valores limites de emissão serão normalizados nas seguintes 

condições: temperatura 273 K, pressão 101,3 kPa, 10% de oxigénio, 

gás seco. 

o Sempre que numa instalação de co-incineração mais de 40% do calor 

libertado for proveniente de resíduos perigosos serão aplicáveis os 

valores limites de emissão fixados no anexo V, relativos às 

instalações de incineração de resíduos. 

 

Quadro 1.1 – Valores limites de emissões totais aplicáveis (todos os valores, 

expressos em mg/m3 (dioxinas e furanos em ng/m3)) 

Parâmetro 

Fornos de cimento que co-
incinerem resíduos não 
perigosos e < 40% de 
resíduos perigosos 

Fornos de cimento que co-
incinerem > 40% de resíduos 

perigosos 

Partículas 
(mg/Nm3) 

30 10 

Monóxido de carbono (CO) 
(mg/Nm3) 

(a) - 

Óxidos de azoto (NOx) expresso 
em NO2 (mg/Nm3) 

800 200-400 

Compostos Orgânicos Totais 
expresso em COT 

(mg/Nm3) 
10 (b) 10 

Dióxido de enxofre (SO2) 
(mg/Nm3) 

50 (b) 50 

Compostos Orgânicos Clorados 
(HCl) 

(mg/Nm3) 
10 10 

Compostos Orgânicos Fluorados 
(HF) 

(mg/Nm3) 
1 1 

Cd+Tl 
(mg/Nm3) 

0,05 0,05 

Hg 
(mg/Nm3) 

0,05 0,05 
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Parâmetro 

Fornos de cimento que co-
incinerem resíduos não 
perigosos e < 40% de 
resíduos perigosos 

Fornos de cimento que co-
incinerem > 40% de resíduos 

perigosos 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 
(mg/Nm3) 0,5 0,5 

Dioxinas e furanos 
(ng/Nm3) 

0,1 0,1 

(a) - Os valores limites de emissão para o monóxido de carbono podem ser fixados 
pela autoridade competente. 
(b) – A autoridade competente pode autorizar isenções nos casos em que o COT e 
o SO2 não resultem da incineração de resíduos. 
Todos os valores limite de emissão (VLE) referem-se a temperatura 273 K, pressão 
101,3 kPa e um teor de 10% de O2 e gás seco nos efluentes gasosos 

Aferição dos resultados da monitorização de poluentes atmosféricos 

� Quando os resíduos forem co-incinerados numa atmosfera enriquecida com 

oxigénio, os resultados das medições podem ser corrigidos para um teor de 

oxigénio total estabelecido pela autoridade competente que reflicta as 

circunstâncias especiais de cada caso concreto, calculado nos termos do 

anexo II. 

� Tratando-se de instalações de co-incineração que operem com resíduos 

perigosos e nas quais as emissões de poluentes sejam reduzidas por 

tratamento do efluente gasoso, a correcção do teor de oxigénio nos termos 

dos números anteriores apenas pode ser realizada se o teor de oxigénio 

medido nas emissões dos poluentes em causa exceder, durante o mesmo 

período, o teor de oxigénio estabelecido. 

� Todos os resultados das medições devem ser registados, processados e 

apresentados de forma a permitir à autoridade competente avaliar da sua 

conformidade com os valores limites estabelecidos no presente diploma e 

com as condições estabelecidas na licença da instalação.  

1.6.4.3. LICENÇAS ATRIBUÍDAS À FÁBRICA SECIL-OUTÃO 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 85/2005, todas as instalações de co-incineração 

de resíduos carecem de uma licença de exploração, a conceder pela autoridade 

competente no respeito das prescrições do diploma. 



               

             
 

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão                Página I.49 

 

UVW 

No caso de instalações de co-incineração de resíduos abrangidas pelo Decreto-Lei 

n.º 69/2000, de 3 de Maio (Avaliação de Impacte Ambiental), e/ou pelo Decreto-Lei 

n.º 194/2000, de 21 de Agosto (Licenciamento Ambiental de instalações PCIP), a 

licença de instalação (e posterior licença de exploração) só pode ser atribuída no 

caso de declaração de impacte ambiental (DIA) favorável ou favorável condicionada 

e/ou depois de concedida a licença ambiental à instalação. 

A Fábrica SECIL-Outão é uma instalação PCIP (Prevenção e Controlo Integrado da 

Poluição) existente, enquadrada no Anexo I do Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de 

Agosto, na rubrica 3.1 a) – Produção de Clinquer com capacidade instalada maior 

de 500 t/dia. 

A instalação possui licença ambiental desde 20 de Outubro de 2006, emitida pelo 

Instituto do Ambiente (actual Agência Portuguesa do Ambiente) e referenciada por 

LA n.º 37/2006, sendo válida até 20 de Outubro de 2013. 

A Licença de Exploração (LE n.º10/2006/INR) da Fábrica SECIL-Outão para a 

operação de co-incineração de resíduos (R1) foi emitida em 27 de Outubro de 2006 

pelo Instituto dos Resíduos, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 85/2005, de 28 de Abril, 

sendo válida até 20 de Outubro de 2013. 

A Licença de Exploração define os resíduos autorizados a co-incinerar na instalação, 

estipulando os quantitativos máximos anuais, contemplando ainda as condições de 

exploração comuns à Licença Ambiental n.º 37/2006, de 20 de Outubro, emitida 

pelo Instituto do Ambiente (actual Agência Portuguesa do Ambiente), válida até 20 

de Outubro 2013. 

Actualmente, ao abrigo da Licença de Exploração (LE n.º 10/2006/INR) e Licença 

Ambiental (LA n.º 37/2006), a Fábrica SECIL-Outão procede apenas à co-

incineração de resíduos industriais não perigosos. 
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PRINCIPAIS REQUISITOS LEGAIS APLICÁVEIS NA LICENÇA 

DE EXPLORAÇÃO E LICENÇA AMBIENTAL 

Neste ponto são transcritas as principais prescrições da Licença de Exploração e da 

Licença Ambiental, no que diz respeito às obrigações do operador ao nível geral, 

das condições de concepção e exploração da instalação de co-incineração, 

caracterização e monitorização dos resíduos e emissões atmosféricas. 

Obrigações do operador: 

� À entrada da instalação, deverá ser controlada, de modo eficaz, a ausência 

de eventual radioactividade nas cargas de resíduos destinados à co-

incineração. 

� Deverá ser efectuado o controlo analítico da composição dos resíduos 

recebidos através de plano de amostragem adequado, o qual deverá fazer 

parte integrante do Manual de Exploração referente à operação de co-

incineração. 

� Para efeitos de fiscalização e controlo, deverá ser preservada na instalação, 

durante três meses, uma amostra dos resíduos recebidos. 

� Em matéria de transporte de resíduos, deverá a SECIL dar cumprimento às 

regras de transporte de resíduos definidas na Portaria n.º 335/97, de 16 de 

Maio, devendo este ser acompanhado do impresso n.º 1428, modelo 

exclusivo da Imprensa Nacional – Casa da Moeda. 

� Em matéria de registo dos resíduos objecto de co-incineração na instalação, 

a SECIL deverá proceder ao respectivo registo electrónico, de acordo com o 

Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos (SIRER), previsto nos 

artigos 45º, 48º e 49º do Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de Setembro. 

� Nos casos de recusa de cargas de resíduos destinados a co-incineração 

deverá ser enviada notificação ao Instituto de Resíduos, com conhecimento à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 

Tejo, e à Inspecção Geral do Ambiente e Ordenamento do Território num 
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prazo de 24 horas, a qual deverá conter informação relativa ao motivo da 

recusa, origem e classificação dos resíduos, número da respectiva guia de 

acompanhamento de resíduos, identificação do transportador, bem como 

outra informação considerada relevante. 

� Deverão ser elaborados procedimentos escritos de recepção de resíduos 

com a definição de critérios de admissibilidade de resíduos na instalação, 

designadamente em termos das suas características de perigosidade e 

condições de acondicionamento e respectivo plano de amostragem para 

virem a ser disponibilizados aos produtores/detentores de resíduos.  

� Para o coque de petróleo deverão ser enviados trimestralmente ao IA 

(actual APA), análises representativas da composição dos lotes de coque 

importado que permitam conhecer os teores de enxofre, de cinzas e metais 

pesados. Para o fuelóleo deverá ainda ser incluído no RAA, os teores de 

enxofre, de cinzas e de água.  

� O equipamento de monitorização e de análise deve ser operado de modo a 

que a monitorização reflicta com precisão as emissões e as descargas, 

respeitando os respectivos programas de calibração e de manutenção.  

� Todas as colheitas de amostras e as análises referentes ao controlo das 

emissões devem preferencialmente ser efectuadas por laboratórios 

acreditados.  

� O operador deve:  

o registar todas as amostragens, análises, medições e exames, 

realizados de acordo com os requisitos da licença;  

o registar todas as ocorrências que afectem o normal 

funcionamento da exploração da actividade e que possam criar 

um risco ambiental;  

o elaborar por escrito todas as instruções relativas à exploração, 

para todo o pessoal cujas tarefas estejam relacionadas com esta 

licença, de forma a transmitir conhecimento da importância das 

tarefas e das responsabilidades de cada pessoa para dar 
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cumprimento à licença ambiental e suas actualizações. O 

operador deve ainda manter procedimentos que concedam 

formação adequada a todo o pessoal cujas tarefas estejam 

relacionadas com esta licença;  

o registar todas as queixas de natureza ambiental que se 

relacionem com a exploração da actividade. Cada um destes 

registos deve especificar em detalhe a data, a hora e a natureza 

da queixa e o nome do queixoso. Também deve ser guardado o 

registo da resposta a cada queixa. O operador deve enviar um 

relatório à CCDR no mês seguinte à existência da queixa e 

informar com detalhe os motivos que deram origem às queixas.  

� Os relatórios de todos os registos, amostragens, análises, medições e 

exames devem ser verificados e assinados pelo Técnico Responsável da 

instalação, e mantidos organizados em sistema de arquivo devidamente 

actualizado. Todos os relatórios devem ser conservados na instalação por 

um período não inferior a 5 anos e devem ser disponibilizados para 

inspecção sempre que necessário.  

Concepção, equipamento, construção e exploração 

� Deverão ser armazenadas as quantidades mínimas de resíduos perigosos, 

necessárias à manutenção do processo produtivo, devendo a admissão de 

resíduos perigosos, à entrada dos fornos, obedecer aos seguintes limites: 

Elementos Valores de Limite Máximo 

Cl < 2% 

Hg 10 mg/kg 

Cd+Hg+Tl 100 mg/kg 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Ni+V+Sn+Te+Se 2500 mg/kg 

� Complementarmente, os resíduos perigosos, à entrada da instalação, 

deverão cumprir as seguintes especificações: 
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Componente Unidade Valores Mínimos 

Poder Calorífico Superior (PCS) Kcal/kg 1000 

Poder Calorífico Inferior (PCI) Kcal/kg 750 

 

Componente Unidade Valores Máximos 

Fluxo Máximo (1/h) 8 

Enxofre (S) % 4,5 

Cloro (Cl) % 4 

Flúor (F) mg/kg 2000 

Hg mg/kg 10 

Cd+Tl mg/kg 100 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Ni+V+Sn+Te+Se mg/kg 2500 

PCB+PCP mg/kg 30 

� Complementarmente, deverão ser medidos, através de estações de 

monitorização da qualidade do ar ao nível do solo, os seguintes parâmetros: 

monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), 

PM10, PM2,5, ozono (O3) e parâmetros meteorológicos. 

� Sempre que tecnicamente viável, a velocidade de saída dos gases em 

regime de funcionamento normal da instalação deve ser, pelo menos, 6 m/s 

se o caudal ultrapassar 5000 m3/hora, ou 4 m/s se o caudal for inferior ou 

igual a 5000m3/hora. 

� No que se refere às condições de operação, a instalação de co-incineração 

deve ser explorada de modo a permitir que os gases resultantes da co-

incineração de resíduos atinjam, de forma controlada e homogénea, mesmo 

nas condições menos favoráveis, uma temperatura de 1100ºC nos 

queimadores principais dos fornos e 850ºC na torre de ciclones, durante dois 

segundos. 
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� Em conformidade com o estipulado nos artigos 20º e 21º do Decreto-Lei n.º 

85/2005, a instalação de co-incineração em questão deve: 

o ser equipada e explorada de modo a permitir que os gases 

resultantes da co-incineração de resíduos atinjam, de forma 

controlada e homogénea, mesmo nas condições menos 

favoráveis, uma temperatura de 1100ºC nos queimadores 

principais dos fornos e 850ºC nas torres de ciclones, durante dois 

segundos, e a marcha dos fornos for superior a 1,2 rpm no forno 

8 e a 1,8 rpm no forno 9; 

o iniciar a queima de resíduos apenas quando estiverem garantidas 

as condições que permitam às condições operacionais estipuladas 

dar cumprimento aos VLE aplicáveis ao regime de monitorização 

(em contínuo e pontual) das emissões definido e aos respectivos 

registos; 

o permitir que o operador tenha capacidade para controlar os 

diversos aspectos do processo que estão, usualmente, na origem 

dos valores de emissão que frequentemente ultrapassam os VLE: 

controlo das condições de queima, evitando sobreaquecimento e 

arrefecimento dos fornos e problemas de incrustações, da 

alimentação/dosificação de combustível (principalmente de 

resíduos sólidos), problemas relacionados com arranques, 

paragens e estabilização dos moinhos de cru, com o 

encravamento das torres de ciclones, mau funcionamento dos 

sistemas de tratamento dos efluentes gasosos, etc. 

� De modo a verificar o cumprimento das condições de operação, a instalação 

deve estar preparada para: 

o suspender a co-incineração de resíduos sempre que, e enquanto, 

se verificar um funcionamento anómalo ou paragem dos sistemas 

de tratamento dos efluentes gasosos; 
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o não injectar quaisquer tipos de resíduos durante os arranques do 

forno, e até que a temperatura mínima de co-incineração (1100ºC 

nos queimadores dos fornos ou 850ºC nas torres de ciclones) 

requerida tenha sido atingida; 

o automaticamente cortar a alimentação de resíduos ao forno e à 

torre de ciclones em qualquer das 2 situações: 

a) sempre que a temperatura mínima de incineração não seja 

mantida, 1100ºC nos queimadores dos fornos ou 850ºC 

nas torres de ciclones; 

b) e sempre que se excedam os valores limites de emissão, 

para os poluentes medidos em contínuo, devido a 

perturbações ou falhas dos sistemas de tratamento dos 

efluentes gasosos ou, em quaisquer circunstâncias, 

sempre que se excedam os valores limite durante mais de 

4 horas seguidas ou mais de 60 horas anuais acumuladas. 

No que respeita a esta questão, dado que os valores-limite 

de emissão para os poluentes monitorizados em contínuo 

estão estipulados para uma média diária, para verificação 

das condições acima referidas, deverá ser considerada a 

alínea c) do número 1 do artigo 24º do Decreto-Lei n.º 

78/2004, de 3 de Abril. 

o proceder à alimentação de resíduos ao forno e à torre de ciclones 

de forma controlada, minimizando situações de instabilidade de 

queima. 

Técnicas de monitorização das emissões 

� Nos termos do Decreto-Lei n.º 85/2005, de 28 de Abril, deverão ser 

observadas as seguintes questões relativas aos equipamentos de 

monitorização: 
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o Adopção de todas as medidas necessárias para assegurar a 

monitorização de parâmetros e concentrações de poluentes 

obrigatórios, relativos às emissões da central de incineração; 

o Os equipamentos de monitorização deverão ser submetidos a 

controlo metrológico, efectuado por laboratórios acreditados no 

âmbito do Sistema Português da Qualidade, pelo menos uma vez por 

ano; 

o Os equipamentos de monitorização em contínuo deverão ser 

submetidos a uma operação de calibração dinâmica, mediante 

medições paralelas e utilizando métodos de referência, pelo menos 

de três em três anos, sem prejuízo das operações de calibração a que 

os mesmos devem ser submetidos, de acordo com a periodicidade e 

outros requisitos constantes nos respectivos manuais de exploração. 

o Deverão ser aplicados, em concreto, o conjunto de procedimentos 

decorrentes na norma EN 14181:2003 (Stationary Source Emissions 

– Quality Assurance of Automated Measuring Systems). 

o A amostragem e análise de todos os poluentes, bem como os 

métodos de medição de referência para calibração dos sistemas 

automáticos de medição devem observar as normas CEN ou, na sua 

ausência, as normas ISO, normas nacionais ou internacionais que 

garantam uma qualidade cientifica equivalente. 

� Em termos gerais, todos os equipamentos de monitorização, de medição ou 

amostragem, deverão ser operados, calibrados e mantidos, de acordo com as 

recomendações expressas pelos respectivos fabricantes nos respectivos 

manuais de operação. 
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Critérios para a monitorização dos poluentes atmosféricos 

� A monitorização e controlo da emissão de poluentes para atmosfera e de 

parâmetros operacionais nas fontes pontuais dos fornos de clinquer devem 

ser efectuados de acordo com os quadros seguintes. 

 

Quadro 1.2 – Períodos de amostragem e frequências de monitorização, no primeiro 

ano de funcionamento e anos seguintes, para os vários parâmetros 

Frequência da monitorização 

Parâmetro Período de 
Amostragem Primeiros 12 meses de 

funcionamento Anos seguintes 

Partículas 

Monóxido de carbono (CO) 

Óxidos de azoto (NOx) expresso 
em NO2 

Compostos Orgânicos expresso 
em COT 

Dióxido de enxofre (SO2) 

HCl 

HF 

Diário Contínuo Contínuo 

Cd+Tl 

Hg 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni
+V 

30 minutos a 8 
horas 

Dioxinas e furanos 6 a 8 horas 

Quatro vezes, com 
intervalos de 3 meses 
entre medições e Uma 

medição pontual por cada 
tipo/combinações de 
resíduos valorizados 

2 vezes por ano com 
intervalo mínimo de 2 

meses 
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Quadro 1.3 – Períodos de amostragem e frequências de monitorização das 

condições da operação de co-incineração 

 Parâmetro Frequência da monitorização 

 
Temperatura próximo da parede interna 
ou de outro ponto representativo da 

câmara de combustão 

Temperatura 

Pressão No efluente 
gasoso Teor de vapor de água (excepto se o gás 

for seco antes de ser analisado) 

 
Caudal dos gases de exaustão (se 

tecnicamente viável 

Contínuo 

 

Valores limites de emissão para a atmosfera 

Quadro 1.4 - Valores limites de emissões totais aplicáveis (todos os valores, 

expressos em mg/m3 (dioxinas e furanos em ng/m3) 

Parâmetro Unidade Licença de Exploração e 
Licença Ambiental 

Partículas (mg/Nm3) 20 

Monóxido de carbono (CO) (mg/Nm3) 1000 

Óxidos de azoto (NOx) expresso em NO2  (mg/Nm3) 800 

Compostos Orgânicos expresso em COT (mg/Nm3) 35 

Dióxido de enxofre (SO2) (mg/Nm3) 290 

HCl (mg/Nm3) 10 

HF (mg/Nm3) 1 

Cd+Tl (mg/Nm3) 0,05 

Hg (mg/Nm3) 0,05 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V (mg/Nm3) 0,5 

Dioxinas e furanos (ng/Nm3) 0,1 

Nota 1: Os VLE mantêm-se até aprovação pelo Information Exchange Fórum (IEF) do draft final 
do BREF CL; 

Nota 2: Todos os valores limite de emissão (VLE) referem-se a temperatura 273 K, pressão 
101,3 kPa e um teor de 10% de O2 e gás seco nos efluentes gasosos. 



               

             
 

Estudo de Impacte Ambiental da Co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica da SECIL–

Outão                Página I.59 

 

UVW 

Aferição dos resultados da monitorização de poluentes atmosféricos 

� Todos os resultados das medições pontuais e em contínuo serão registados, 

processados, validados e apresentados junto do Instituto do Ambiente 

(actualmente Agência Portuguesa do Ambiente). 

� Relativamente ao cumprimento dos valores-limite de emissão, e de acordo 

com o artigo 32º do Decreto-Lei n.º 85/2005, estes consideram-se 

cumpridos se: 

o nenhum dos valores médios diários ultrapassar qualquer dos valores-

limite de emissões estabelecidos; 

o nenhum dos valores médios, ao longo do período de amostragem 

fixado, para os metais pesados, dioxinas e furanos ultrapassar os 

valores-limite de emissão estabelecidos. 

1.6.4.4. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE RESÍDUOS 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 178/2006, as normas técnicas sobre o transporte 

de resíduos em território nacional e os modelos das respectivas guias de 

acompanhamento são aprovadas por portaria conjunta dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas da administração interna, do ambiente, dos transportes e 

da saúde, sendo actualmente aplicável a Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio. 

A Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio fixa as regras a que fica sujeito o transporte 

de resíduos dentro do território nacional. Esta Portaria refere no seu artigo 2º, as 

entidades que podem proceder ao transporte rodoviário de resíduos, sendo que o 

transporte de qualquer resíduo deve ser efectuado em condições ambientalmente 

adequadas, de modo a evitar a sua dispersão ou derrame.  

De acordo com o estipulado no ponto 2 da Portaria n.º 335/97, o transporte de 

resíduos poderá ser realizado por: 

a) O produtor de resíduos; 
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b) O eliminador ou valorizador de resíduos, licenciado nos termos da 

legislação aplicável; 

c) As entidades responsáveis pela gestão de resíduos perigosos 

hospitalares, autorizadas nos termos da legislação aplicável; 

d) As entidades responsáveis pela gestão de resíduos urbanos, nos 

termos da legislação aplicável;  

e) As empresas devidamente licenciadas para o transporte rodoviário de 

mercadorias por conta de outrem, nos termos da legislação aplicável. 

No que respeita às empresas licenciadas para o transporte rodoviário de 

mercadorias por conta de outrem importa salientar que, de acordo com o Decreto-

Lei n.º 257/2007, de 16 de Julho, a actividade de transporte rodoviário de 

mercadorias por conta de outrem, nacional ou internacional, por meio de veículos 

de peso bruto igual ou superior a 2500 kg, só pode ser exercida por sociedades 

comerciais ou cooperativas licenciadas pelo Instituto da Mobilidade e dos 

Transportes Terrestres, I. P. (IMTT). Os transportes rodoviários de mercadorias 

por conta de outrem são descritos numa guia de transporte, que deve acompanhar 

as mercadorias transportadas. 

De acordo com a Portaria n.º 335/97, o transporte de resíduos deve ser 

acompanhado de Guias de Acompanhamento de Resíduos (GAR), cujo modelo 

consta em anexo à portaria (Modelo A).  

A Guia de Acompanhamento de Resíduos, Modelo A, dispõe de numeração 

sequencial e funciona em triplicado sendo da responsabilidade do produtor, 

transportador e destinatário o preenchimento correcto da mesma, os quais devem 

reter o exemplar respectivo. 

O destinatário dos resíduos deve, após recepção dos resíduos, fornecer ao produtor 

ou detentor, no prazo de 30 dias, uma cópia do seu exemplar, sendo que o 

produtor ou detentor, o transportador e o destinatário dos resíduos devem manter 

em arquivo os seus exemplares da GAR por um período de cinco anos. 
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Contudo, sem prejuízo do disposto na referida portaria, quando os resíduos a 

transportar se encontrarem abrangidos pelos critérios de classificação de 

mercadorias perigosas, conforme previsto no Regulamento Nacional do 

Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE) (actualmente 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 170-A/2007, de 4 de Maio), o produtor, o detentor e 

o transportador estão obrigados ao cumprimento desse Regulamento. 

1.6.5. MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS 

O documento General Technical Guidelines for the Environmentally Sound 

Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with Persistent 

Organic Pollutants (POPs) desenvolvido no âmbito da Convenção de Basileia dá 

orientação sobre as melhores técnicas disponíveis a aplicar para a destruição ou 

transformação irreversível dos poluentes orgânicos persistentes, e identifica a co-

incineração como um processo de tratamento que pode ser usado para tal nos 

resíduos perigosos. 

Neste sentido, enquadrado na Convenção de Estocolmo, o documento Guidelines on 

best available techniques and guidance on best environmental practices relevant to 

Article 5 and Annex C of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant, 

estabelece na secção V.B um conjunto de melhores técnicas disponíveis e melhores 

práticas ambientais aplicadas à co-incineração de resíduos perigosos em fornos de 

cimento. São também considerados os requerimentos do artigo 6º da Convenção 

de Estocolmo no que respeita à destruição de resíduos contendo poluentes 

orgânicos.  

Enquadrado ainda na aplicação de melhores técnicas disponíveis, referem-se ainda 

as linhas orientadoras relativas às condições em que devem ser aplicados os 

projectos de co-incineração em instalações cimenteiras, elaboradas pela Holcim10 e 

                                           

10
 Holcim é um dos maiores fornecedores mundiais de cimento e agregados 
(www.holcim.com), sediada na Suiça. 
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GTZ11 (Holcim Group Support Ltd. E Deutsche Gesellschaft für Technische 

Zusammenarbeit (GTZ) GmbH), e publicadas no documento Guidelines on Co-

processing Waste Materials in Cement Production, 2006.  

O documento foi elaborado por especialistas da Holcim e GTZ com apoio de outros 

especialistas externos dos sectores público e privado, tendo sido publicado com o 

objectivo de ajudar a tornar mais eficiente a gestão de resíduos através do 

fornecimento de informação objectiva sobre o co-processamento de resíduos na 

indústria cimenteira. Saliente-se que co-processamento é aqui entendido como o 

uso de materiais residuais (resíduos) em processos industriais, tais como a 

produção de cimento. Apesar deste processo poder ser denominado de co-

incineração para o propósito deste documento, co-processamento significa a 

substituição do combustível primário ou tradicional e de matérias-primas por 

resíduos (perigosos e não perigosos). Trata-se de uma recuperação energética e 

material de resíduos referidos como combustíveis alternativos ou matérias-primas 

alternativas.  

Este documento refere um conjunto de princípios de boas práticas no co-

processamento de resíduos (inclui a co-incineração de combustíveis alternativos) 

enquadrados nas melhores técnicas disponíveis e boas práticas ambientais descritas 

nas Guidelines da Convenção de Estocolmo que passam por: aspectos legais, 

aspectos ambientais inerentes à produção do cimento e processamento dos 

combustíveis alternativos, aspectos operacionais, aspectos relacionados com a 

segurança e saúde ocupacional e gestão do risco e responsabilidade social e de 

comunicação. 

Ao longo da descrição do projecto (Capitulo 3) são caracterizadas as práticas e 

técnicas adoptadas na Fábrica SECIL-Outão no que diz respeito à operação de 

valorização energética de resíduos, procurando evidenciar-se a implementação em 

                                           

11 GTZ é uma organização governamental para a cooperação para o 
desenvolvimento sustentável, sediada na Alemanha, com operação a nível 
mundial (www.gtz.de) 
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toda a instalação das melhores técnicas disponíveis e boas práticas, bem como 

procedimentos de gestão dos resíduos recebidos.  

1.6.5.1. OUTRAS MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS 

Neste ponto referem-se outras melhores técnicas disponíveis que, apesar de não 

estarem directamente aplicáveis à co-incineração de resíduos industriais numa 

fábrica de cimento devido às características da operação, devem ser vistas como as 

melhores técnicas para minimizar os impactes ambientais de toda a instalação.  

Sendo a Fábrica SECIL-Outão uma instalação com Licença Ambiental, é imposto 

que a actividade seja operada tendo em atenção as medidas de boas práticas e 

melhores técnicas/tecnologias actualmente disponíveis que englobam medidas de 

carácter geral, medidas de implementação ao longo do processo produtivo e no 

tratamento de fim-de-linha, designadamente em termos da racionalização dos 

consumos de água, matérias primas e energia, substituição de substâncias 

perigosas por outras de perigosidade inferior e minimização das emissões para os 

diferentes meios. 

O funcionamento da actividade da Fábrica SECIL-Outão prevê a aplicação das 

Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) aplicáveis, estabelecidas no Documento de 

Referência - Reference Document on Best Available Techniques in the Cement and 

Lime Manufacturing- BREF CL, Comissão Europeia, de Dezembro de 2001. 

No que respeita em particular a uma instalação de tratamento de resíduos, esta 

deverá prever a adopção das Melhores Técnicas Disponíveis aplicáveis constantes 

no Documento de Referência – Reference Document on Best Available Techniques 

For Waste Treatment Industries, Comissão Europeia, de Agosto de 2006, sobretudo 

no que diz respeito ao armazenamento e manuseamento. 

No Capitulo 8 procede-se à análise da implementação das melhores técnicas 

disponíveis na Fábrica SECIL-Outão, aplicadas às práticas de gestão da operação de 

valorização energética de resíduos bem como à instalação para a operação dos 

resíduos recebidos em estudo. 
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