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6. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL SEM 
PROJECTO 

A não existência da co-incineração de resíduos perigosos em Portugal vai continuar 

a prejudicar a indústria portuguesa a vários níveis, e a interferir no objectivo 

comunitário e nacional da auto-suficiência na gestão de resíduos. 

Este projecto não se constitui como concorrente aos CIRVER nem a qualquer outro 

gestor, pretendendo antes diminuir drasticamente a exportação de resíduos. 

Se o projecto não poder ser implementado, um número considerável de resíduos 

continuará a ser exportado para co-incineração e incineração no estrangeiro com 

custos acrescidos para as empresas portuguesas e diminuição de competitividade 

da cimenteira portuguesa. Por outro lado, a limpeza de passivos ambientais pode 

ser mais dif ícil de se realizar ou terão de se avaliar algumas soluções não optimais 

tanto no aspecto ambiental como económico. 
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7. ANÁLISE DE IMPACTES E MEDIDAS DE 
MINIMIZAÇÃO 

7.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Neste capítulo pretende-se identificar, caracterizar e avaliar os impactes, que se 

prevêem que venham a ser gerados pela construção e exploração do projecto em 

estudo. 

De salientar que o Projecto de valorização energética/co-incineração 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 já existentes para o armazenamento 

dos Combustíveis Líquidos. 

A avaliação destes impactes será efectuada com base numa descrição dos seus 

efeitos e numa caracterização assente na seguinte sistematização: 

SENTIDO VALORATIVO positivo negativo 

EFEITO directo indirecto  induzido 

MAGNITUDE Alta média Baixa 

SIGNIFICÂNCIA  Elevada  média Baixa 

DURAÇÃO temporário periódico permanente 

REVERSIBILIDADE reversível irreversível 

Seguidamente define-se com maior exactidão o significado de cada elemento 

classificativo: 

Por sentido valorativo de um impacte entende-se a natureza da sua consequência 

ao nível de determinado descritor, ou seja, se o impacte em questão valoriza 

(positivo) ou desvaloriza (negativo) a qualidade ambiental desse descritor. 

O efeito de um impacte pretende identificar se a consequência de determinada 

acção do projecto afecta directamente o ambiente (efeito directo), ou se provoca 

impactes que por sua vez têm efeitos secundários que resultam em novos impactes 

ambientais (efeito indirecto), ou se dá origem a situações que independentemente 

do projecto, provocam alterações no ambiente (efeito induzido). 
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A magnitude de um impacte corresponde à sua dimensão, quer esta seja referente 

a uma área, a um nível de emissão, ou a uma concentração de poluição. Esta 

dimensão é usualmente ponderada em termos de afectação relativa (percentagens) 

e em função da tipologia de projecto, sendo uma caracterização bastante objectiva. 

Por sua vez a significância de um impacte consiste na importância social ou 

ecológica que esse impacte representa, sendo uma variável mais subjectiva uma 

vez que depende da sensibilidade do avaliador. 

Poderão em alguns descritores, ser considerados impactes com a classificação de 

irrelevantes que se definem como sendo impactes cuja análise não merece 

relevância. 

Quanto à duração de um impacte, esta pretende definir se este se manifesta 

apenas durante um determinado período de tempo (temporá rio), se se manifesta 

ocasionalmente ao longo do período de vida útil do projecto (periódico) ou se se 

manifesta durante todo o período de vida do projecto (permanente). 

A reversibilidade de um impacte encontra-se relacionada com as suas 

consequências ao longo do tempo. Ou seja, se os seus efeitos se acabam por anular 

ao fim de algum tempo (reversível), ou se pelo contrário, esses efeitos persistem 

(irreversível). 

Ao longo do estudo cada impacte será analisado de forma particular, promovendo-

se posteriormente uma síntese da afectação que o projecto provocará ao nível de 

cada descritor. 

Existirão ainda descritores analisados de forma mais específica que outros, uma vez 

que, consoante o projecto, existem descritores que à partida se consideram mais 

sensíveis, e logo, passíveis de sofrerem afectações mais preocupantes 

ambientalmente. 

Para além disso, e em função da dimensão e importância dos impactes avaliados, 

será necessário proceder à implementação de medidas que visem reduzir ou 

compensar os efeitos negativos do projecto, ou por outro lado, que visem potenciar 

os efeitos positivos que este apresenta.  
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Será ainda apresentado um plano de monitorização que pretenderá verificar a 

significância dos impactes ao longo do tempo de vida do projecto  

7.2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
CONDICIONANTES 

7.2.1. INTRODUÇÃO 

No presente capítulo serão analisadas as principais incompatibilidades e 

desajustamentos entre o uso do solo, as condicionantes e as propostas de 

ordenamento e desenvolvimento, e o projecto da Valorização Energética de 

Resíduos Industriais Perigosos na fábrica SECIL–Outão.  

O ordenamento do território é uma componente fundamental na análise de um 

projecto sobre a sua evolução territorial. De facto, o desenvolvimento harmonioso e 

sustentável do território depende do equilíbrio entre a sensibilidade e o potencial de 

utilização dos recursos naturais e a dinâmica introduzida pelas políticas de 

desenvolvimento global e pelas opções de desenvolvimento económico-social, a 

médio e longo prazo. 

Para esse efeito, o planeamento e gestão do território, através dos seus 

instrumentos legais, identificam oportunidades e condicionantes ao 

desenvolvimento territorial que possuem uma coerência ao nível da sua escala de 

intervenção, reflectindo orientações de políticas de nível hierárquico superior, 

deixando subsequentemente orientações para os níveis de decisão seguintes.  

A conjugação das diferentes escalas e respectivos instrumentos de ordenamento do 

território fornece um quadro consistente para a análise das consequências das 

acções de desenvolvimento propostas. Assim sendo, deve ser desenvolvida uma 

abordagem integrada no sentido da compatibilização de ocupações e actividades no 

território, procurando salvaguardar os valores naturais da área e criando condições 

para que o desenvolvimento se faça de forma harmoniosa. 

Foram identificados todos os aspectos considerados significativos face aos 

objectivos ambientais adoptados, tendo-se procedido à: 
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? Interpretação das novas funções de uso em relação aos usos tradicionais 

existentes no local;  

? Verificação da compatibilidade entre as actividades propostas relativamente 

ao consignado nas condicionantes legalmente estabelecidas e, 

? Verificação da conformidade entre o projecto proposto e as estratégias e 

planos de ordenamento para a área. 

 

7.2.2. ANÁLISE DE IMPACTES 

Neste sentido, após a análise dos Instrumentos de Gestão Territorial com incidência 

na área de estudo, constatou-se a não existência de quaisquer referências à 

temática da Valorização Energética de Resíduos Industriais Perigosos, quer ao nível 

de opções/directrizes estratégicas de sustentabilidade ambiental (solução da co-

incineração em unidades cimenteiras nacionais como forma preferencial de 

tratamento de resíduos que não sejam susceptíveis de redução ou reciclagem), 

quer ao nível de restrições associadas às emissões atmosféricas resultantes da 

prática da co–incineração. Assim, não são expectáveis impactes negativos 

sobre os Modelos de Desenvolvimento e Ordenamento do Território. 

Noutra perspectiva, a análise de impactes, ao incidir especificamente sobre a 

queima de resíduos industriais perigosos, não implica afectações directas e/ou 

indirectas do uso actual do solo, nomeadamente através da destruição da ocupação 

existente (interferindo por exemplo com a organização urbana do território, com a 

alteração da rede viária ou com infra-estruturas associadas a serviços públicos); 

pelo que não se prevê a incidência de impactes negativos pela ausência de 

intervenção ao nível da ocupação adicional de espaços. 

 

7.2.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO/MONITORIZAÇÃO 

Em virtude da inexistência de impactes negativos sobre o ordenamento territorial 

da área em estudo, não se prevê a necessidade de adopção de medidas 

mitigadoras quer na fase de construção, quer na de exploração. 
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7.3. QUALIDADE DO AR 

7.3.1. IMPACTES NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

Tendo em consideração o tipo de projecto que será realizado durante esta fase -

melhoria das condições de segurança da zona de trasfega e substituição do 

separador de hidrocarbonetos - não se prevêem impactes a nível deste descritor. 

7.3.2. IMPACTES NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Os impactes na qualidade do ar gerados pela execução da Valorização Energética 

de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica SECIL-Outão terão de ser analisados 

de acordo com uma multiplicidade de factores, que vão desde os parâmetros 

biofísicos da região (morfologia, meteorologia) até outros factores, tais como as 

emissões de poluentes.  

Assim, para avaliar os impactes que a co-incineração de Resíduos Industriais 

Perigosos poderá ter a nível da qualidade do ar da zona envolvente da instalação e 

consequentemente a nível da saúde humana seguiremos neste estudo vários 

procedimentos: 

1. Tal como referido anteriormente, considera-se como actividade 

complementar o transporte de combustível alternativo para a SECIL-

Outão. Assim, torna-se necessário analisar se a alteração de 

combustível induzirá um acréscimo no número de veículos que entram 

na instalação, e consequentemente que impactes trará a nível da 

qualidade do ar. 

2. Avaliar se as medições em contínuo da SECIL-Outão para os chamados 

poluentes critério se encontram dentro dos limites legais e de que modo 

é que tem evoluído ao longo do tempo. Se tecnicamente não existe 

relação entre as emissões desses poluentes e o uso de Resíduos 

Industriais Perigosos como os que a empresa se propõe tratar, a 

manutenção dos limites legais e a consistência da emissões é uma 

condição importante para o uso de RIP como combustíveis. 
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3. Os metais pesados e as dioxinas são as emissões que envolvem maiores 

preocupações da sociedade e dos stakeholders tal como foi referido no 

início deste trabalho. Assim 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 tem com a utilização dos 

diversos combustíveis utilizados, ou seja, com a utilização de resíduos 

(Resíduos Industriais Banais – RIB e Resíduos Industriais Perigosos – 

RIP) e sem a sua utilização. 

4. Essas preocupações reflectem acima de tudo os impactes que as 

emissões poderão envolver para a saúde pública. A resposta a esta 

questão terá de ser levada a cabo a dois níveis: através de vários 

estudos de dispersão que avaliam os possíveis efeitos das emissões da 

SECIL–Outão na qualidade do ar tanto com as actuais emissões como 

através de uma análise de sensibilidade a partir dos valores limites 

legais e, através de uma análise de risco. Os impactes na saúde pública 

podem acontecer de uma maneira directa em termos de qualidade do ar 

mas também de uma forma cumulativa e pela influência de vários 

factores de exposição, ao longo de toda uma vida passada perto das 

instalações da SECIL-Outão. Assim foi levada a cabo uma análise de 

risco muti-exposicional para a saúde pública das emissões da fábrica nos 

piores cenários possíveis.   

 

7.3.2.1. ANÁLISE DO ACRÉSCIMO DE VEÍCULOS 

Neste ponto pretende-se analisar se a utilização de combustíveis alternativos, neste 

caso Resíduos Industriais Perigosos, implica uma alteração do número de pesados a 

aceder à fabrica e se essa alteração tem impactes significativos na qualidade do ar. 

Os principais poluentes gerados pelo tráfego automóvel são o monóxido de carbono 

(CO), os óxidos de azoto (NOx), o dióxido de enxofre (SO2), os hidrocarbonetos 

(HC) e as partículas em suspensão (PM10).  
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Neste contexto, à escala local a poluição atmosférica associada aos transportes tem 

como impacte mais importante o efeito negativo na saúde humana. É a esta escala 

que se sentem os efeitos do CO e das Partículas (provenientes do desgaste dos 

pneus e travões e do funcionamento do motor, em especial dos a diesel), sendo 

que os transportes rodoviários são responsáveis por cerca de 90% das emissões de 

CO, prejudiciais ao homem, originadas devido à combustão incompleta dos 

combustíveis fósseis (gases de escape). As partículas, principalmente as de menor 

diâmetro, são responsáveis pelo aparecimento de várias doenças pulmonares e 

respiratórias.  

Um aumento de tráfego implica um potencial aumento nas concentrações de alguns 

destes poluentes atmosféricos, contudo este aumento encontra-se associado a 

factores de dispersão atmosférica, geometria da estrada, estado do pavimento, 

fluxo de tráfego, velocidades dos veículos, eficiência de queima do combustível, 

congestionamento da via, etc.  

Relativamente aos veículos pesados que transportarão os resíduos industriais 

perigosos, a contribuição destes para a degradação da qualidade do ar local 

ocorrerá principalmente em meio urbano, associada à intensidade de fluxo do 

tráfego e às características intrínsecas do local, em termos ambientais e 

urbanísticos. 

Desta forma, para apoio à análise do impacte ambiental associado ao acréscimo de 

veículos pesados induzidos pelo projecto em estudo, procedeu-se a uma análise do 

diferencial do número de veículos relativamente à situação de referência. 

Assim, procedeu-se à análise dos dados apresentados na situação de referência 

referentes aos dados de tráfego, quer resultantes dos registos nas portarias da 

fábrica, quer resultantes das contagens oficiais da Estradas de Portugal (EP), tendo 

em conta o acréscimo de veículos pesados de transporte que o projecto prevê (de 

acordo com a estimativa efectuada). 
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Registo de entrada dos veículos ligeiros e pesados nas portarias 

Considerando os dados de registo dos movimentos mensais da totalidade de 

veículos (pesados e ligeiros) que acederam à Fábrica SECIL-Outão, verifica-se que 

existe uma variação mensal elevada, sendo que a diferença entre o valor máximo e 

o valor mínimo de veículos pesados registados, atingiu, no período em análise, 102 

veículos/dia. A média diária para a totalidade dos veículos controlados é de 664 

veículos por dia.  

Com este tipo de variação, verifica-se que o acréscimo de veículos estimado para o 

projecto, cerca de 12 veículos pesados por dia (para o cenário de máxima utilização 

dos Resíduos Industriais Perigosos (RIP), é absorvido por esta variabilidade, 

assumindo desta forma uma reduzida importância relativa. 

De forma, na figura seguinte são apresentadas as médias diárias de veículos 

pesados e ligeiros registados nas entradas da fábrica, no qual se efectuou um 

previsão da evolução considerando o acréscimo dos veículos pesados afectos ao 

transporte dos RIP. Assim, ao valor médio da média diária dos veículos pesados 

registados no período em análise (209 veículos /dia), somou-se os 12 veículos por 

dia previstos para os RIP, e o valor médio da média diária dos veículos ligeiros de 

forma a obter o volume de movimentos dos veículos totais. 

Verifica-se que a evolução prevista está dentro da variabilidade existente nos 

movimentos de veículos ligeiros e pesados que acederam à fábrica, o que permite 

afirmar a pouca relevância do acréscimo previsto no tráfego afecto à fábrica. 



               

             

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

Outão           Página VII.9 

 

UVW 

Variação da média diária de veículos pesados e ligeiros desde Julho 2004 incluindo 
acréscimo do veiculos pesados de tranporte de RIP

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

N
.º

 V
eí

cu
lo

s

Média Diária P Média Diária L Valor médio L Valor Médio P Valor médio P+L

 

Figura 7.1– Variação mensal da média diária do nº de veículos (pesados e ligeiros) 

controlados nas portarias da Fábrica SECIL-Outão, entre Julho 2004 e Abril de 

2007, com indicação do valor médio para Pesados (P), Ligeiros (L) e total (P+L), 

incluindo a previsão do volume de veículos pesados e ligeiros após acréscimo dos 

veículos pesados afectos ao projecto em estudo (Acréscimo  RIP: + 12 veículos/dia) 

 

Considerando apenas os movimentos dos veículos pesados, e procedendo da 

mesma forma para obter uma previsão do volume de tráfego com o acréscimo de 

veículos afectos aos RIP, podemos concluir de igual forma que a variação esperada 

é absorvida pela variabilidade dos movimentos verificados ao longo dos meses 

(período entre Maio 2006 e Abril 2007). 
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Variação da média diária de veículos pesados globais e veículos pesados de CA, desde Maio 2006-Abril 07, 
incluindo o acréscimo de veículos previstos para o transporte de RIP
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Figura 7.2 – Variação mensal da média diária do nº de veículos pesados (P) e 

pesados de transporte de combustíveis alternativos (P_CA), registados nas 

portarias da Fábrica SECIL-Outão, entre Maio 2006 e Abril de 2007, com indicação 

do valor médio para veículos pesados totais (P+P_CA) e veículos pesados excluindo 

os afectos ao transporte de combustíveis alternativos (P (sem P_CA)), incluindo a 

previsão do volume de veículos pesados e ligeiros após acréscimo dos veículos 

pesados afectos ao projecto em estudo (Acréscimo RIP: + 12 veículos/dia) 

Importa salientar que, no período entre Maio de 2006 e Abril de 2007, a diferença 

entre o valor máximo de veículos pesados registados e o valor mínimo, foi de 90 

veículos, o que corrobora a conclusão de que o acréscimo de 12 veículos/dia é 

completamente absorvido pela variabilidade dos movimentos, devendo por isso, o 

impacte associado ser considerado praticamente inexistente, face ao referencial da 

situação de referência. 

Dados de contagem das Estradas de Portugal (EP) 

De forma a verificar a influência do acréscimo de veículos pesados nos percursos 

envolventes à fábrica, procedeu-se à análise dos dados de contagens das Estradas 

de Portugal, relativos aos postos considerados anteriormente.  

? EN 10 – Posto de contagem 701 

Face à tendência de diminuição do Tráfego Médio Diário (TMD), se considerarmos 

que o TMD do ano 2005 se manterá, verifica-se, pela figura seguinte, que o 
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acréscimo previsto do número de veículos pesados de transporte de RIP se situará 

abaixo da média do TMD dos veículos pesados dos últimos anos. 

Posto 701, EN 10 - TMD Diurno veículos pesados 
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Figura 7.3 –  Variação anual do TMD (Diurno) para veículos Pesados, Posto 701, 

incluindo projecção com acréscimo de veículos pesados previstos para o transporte 

de RIP (Acréscimo RIP: + 12 veículos/dia) 

A mesma análise efectuada com base no número total de veículos (figura seguinte), 

permite reforçar a percepção relativamente à irrelevância do acréscimo de veículos 

induzidos pelo projecto em estudo, face ao número total de veículos (ligeiros e 

pesados). 
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Posto 701, EN 10 - TMD Diurno
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Figura 7.4 – Variação anual do TMD (Diurno) para veículos Pesados, Ligeiros e 

Total, Posto 701, incluindo projecção com acréscimo de veículos pesados previstos 

para o transporte de RIP (Acréscimo RIP: + 12 veículos/dia) 

 

? EN379 – Posto de contagem 698 

Face à tendência de diminuição do TMD, se considerarmos que o TMD do ano 2005 

se manterá, verifica-se, pelo gráfico, que o acréscimo previsto do número de 

veículos pesados de transporte de RIP se situará bastante abaixo da média do TMD 

dos veículos pesados dos últimos anos. 
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Posto 698 EN 379-1, TMD Diurno Pesados
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Figura 7.5 – Variação anual do TMD (Diurno) para veículos Pesados, Posto 698, 

incluindo projecção com acréscimo de veículos pesados previstos para o transporte 

de RIP (Acréscimo RIP: + 12 veículos/dia) 

A mesma análise efectuada com base no número total de veículos (figura seguinte), 

permite reforçar a percepção relativamente à irrelevância do acréscimo de veículos 

induzidos pelo projecto em estudo, face ao número total de veículos (ligeiros e 

pesados). 
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Posto: 698 EN 379-1, TMD Diurno
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Figura 7.6 – Variação anual do TMD (Diurno) para veículos Pesados, Ligeiros e 

Total, Posto 698, incluindo projecção com acréscimo de veículos pesados previstos 

para o transporte de RIP (Acréscimo RIP: + 12 veículos/dia) 

 

? Nó da AE2 (IC21) – Posto de contagem 695 

Face à tendência de diminuição do TMD, se considerarmos que o TMD do ano 2005 

se manterá, verifica-se, pela figura seguinte, que o acréscimo previsto do número 

de veículos pesados de transporte de RIP se situará abaixo da média do TMD dos 

veículos pesados dos últimos anos. 
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Figura 7.7 – Variação anual do TMD (Diurno) para veículos Pesados, Posto 695, 

incluindo projecção com acréscimo de veículos pesados previstos para o transporte 

de RIP (Acréscimo RIP: + 12 veículos/dia) 

 

A mesma análise efectuada com base no número total de veículos (figura seguinte), 

permite reforçar a percepção relativamente à irrelevância do acréscimo de veículos 

induzidos pelo projecto em estudo, face ao número total de veículos (ligeiros e 

pesados). 



               

             

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

Outão           Página VII.16 

 

UVW 

Posto 695 IC21 TMD Diurno

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2001 2005 Acréscimo RIP

n.
º 

de
 v

eí
cu

lo
s

Pesados Ligeiros

TMD Média Anual Pesados TMD Média Anual Ligeiros

TMD Média Anual Total
 

Figura 7.8 – Variação anual do TMD (Diurno) para veículos Pesados, Ligeiros e 

Total, Posto 695, incluindo projecção com acréscimo de veículos pesados previstos 

para o transporte de RIP (Acréscimo RIP: + 12 veículos/dia) 

Número de veículos associados ao transporte de Resíduos 

Industriais Perigosos 

A determinação do acréscimo de veículos devido ao transporte de Resíduos 

Industriais Perigosos (RIP) para a Fábrica SECIL-Outão foi efectuada tendo em 

conta a taxa de substituição do combustível principal (coque de petróleo) pelos RIP 

previstos e a necessidade energética nos fornos de acordo com a produção. Para tal 

foi considerado o Poder Calorífico Inferior (PCI) do combustível tradicional (coque 

de petróleo) e o PCI dos resíduos industriais perigosos.  

Tendo em conta que para os RIP, os PCI expectáveis podem variar entre 1 000 

Kcal/kg e 9 000 kcal/kg, utilizou-se um valor médio para o PCI, ou seja, 4 000 

kcal/kg. 

Atendendo a que o poder calorífico (PCI) dos resíduos perigosos a valorizar 

energeticamente será, em média, inferior ao do combustível tradicional (coque de 

petróleo ou carvão), é expectável que o número de veículos para transportar o 
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combustível total seja sempre acrescido com a existência do processo de 

valorização energética de RIP. 

Importa salientar que o facto de a Fábrica SECIL-Outão poder utilizar como 

combustível fóssil tradicional o coque de petróleo ou o carvão, os quais possuem 

um PCI ligeiramente diferente, levará a diferenças no número de veículos acrescido 

com o transporte de RIP. Neste sentido, optou-se por determinar o acréscimo de 

veículos relativamente a cada tipo de combustível tradicional, calculando-se no final 

uma média dos respectivos valores. 

O valor Q anual total (energia total anual necessária para a capacidade instalada de 

produção da fábrica) foi determinado considerando: 

?  Consumo energético específico: 850 kcal/kg de clinquer 

?  Capacidade instalada da fábrica (2 fornos): 5 800 t/dia 

?  N.º dias de laboração por ano: 330 dias (considerando paragens 

programadas para manutenção) 

Foi considerado o peso médio dos veículos pesados de transporte de combustível de 

27 toneladas para o coque de petróleo e carvão.  

Para os RIP foi considerado o peso médio de 24 toneladas por camião-cisterna. Este 

valor tem em conta os registos de pesagem à entrada da fábrica dos transportes 

efectuados no final de 2006. Importa referir que os camiões-cisterna previstos para 

transporte de RIP têm 30 m3 de capacidade, pelo que o peso da carga dependerá 

da densidade do material transportado que, em princípio, no caso dos RIP, será 

sempre uma densidade inferior à da água. 

O transporte de combustíveis, incluindo RIP, para a fábrica é apenas efectuado em 

6 dias por semana, num total de 312 dias por ano. 

Tendo em consideração o exposto no Anexo II – Transportes, verifica-se que a 

substituição do combustível tradicional até ao limite de substituição autorizado, por 

RIP (40%, de acordo com a Licença de Exploração n.º 10/2006/INR), levará à 

circulação de 22 veículos por dia afectos aos RIP, o que corresponde a um 

acréscimo máximo de 12 veículos pesados no transporte de combustíveis para a 
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fábrica (valor determinado para o caso da utilização de coque de petróleo como 

combustível tradicional). 

Tendo em conta que o transporte de RIP para a Fábrica SECIL-Outão será apenas 

efectuado em período diurno (16 horas – das 6h às 22h, de acordo com EP), 

verifica-se que este acréscimo diário corresponderá a cerca de 3 veículos pesados 

por cada 4 horas. 

No que respeita à taxa de substituição, salienta-se que se trata de uma abordagem 

conservativa, já que não será expectável atingir uma substituição do combustível 

tradicional de 40%.  

No que se refere ao acréscimo de veículos nos percursos considerados verifica-se 

que a evolução prevista está dentro da variabilidade existente nos movimentos de 

veículos ligeiros e pesados que acederam à fábrica, o que permite afirmar a pouca 

relevância do acréscimo previsto no tráfego afecto à fábrica. 

Em suma, o acréscimo máximo de veículos de transporte de mercadorias de 

resíduos industriais perigosos, cerca de 12 veículos/dia, distribuídos por diversos 

percursos, não representará, no fluxo actual registado nos percursos de acesso à 

fábrica, um aumento expressivo. Desta forma, considera-se que o acréscimo de 

veículos estimado não irá induzir impactes negativos significativos na qualidade do 

ar, a nível local. 

7.3.2.2. ANÁLISE DAS MEDIÇÕES DAS EMISSÕES 
DA SECIL-OUTÃO 

Neste ponto, pretende avaliar-se se as medições em contínuo e pontuais da SECIL-

Outão para os chamados poluentes critério (NO2, SO2, CO, Partículas), metais 

pesados e dioxinas e furanos, se encontram dentro dos limites legais e de que 

modo é que tem evoluído ao longo do tempo. Se tecnicamente não existe relação 

entre as emissões desses poluentes e o uso de Resíduos Industriais Perigosos como 

os que a empresa se propõe analisar, a manutenção dos limites legais e a 

consistência da emissões é uma condição importante para o uso de RIP como 

combustíveis. 
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Para analisar os impactes da utilização de RIP é fundamental levar a efeito uma 

avaliação da consistência e sensibilidade e/ou variação das emissões de metais 

pesados e dioxinas e furanos terão com a utilização dos diversos combustíveis  

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

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

7.3.2.3. ANÁLISE DAS MEDIÇÕES EM CONTÍNUO 

Como referido anteriormente, neste ponto pretende-se avaliar se as medições em 

continuo da SECIL-Outão para os chamados poluente critério (SO2, NO2, Partículas 

e CO), assim como para os poluentes HF, HCl e COT, se encontram dentro dos 

limites legais e de que modo é que tem evoluído ao longo do tempo. Se 

tecnicamente não existe relação entre as emissões desses poluentes e o uso de 

Resíduos Industriais Perigosos como os que a empresa se propõe analisar, a 

manutenção dos limites legais e a consistência das emissões, é uma condição 

importante para a possibilidade do uso de RIP como combustíveis.  

Os valores de emissão dos poluentes foram comparados com os limites legais para 

o regime geral (quando não se valorizava resíduos) e para o regime em co-

incineração. Refira-se que os VLE (valor limite de emissão) de co-incineração são 

mais restritos do que os VLE do regime geral. 

Nas figuras seguintes são apresentados os valores médios anuais registados ao 

longo dos anos, em regime geral (2002/2006) e de co-incineração (2005/2006), 

tendo posteriormente realizado uma comparação com os respectivos valores limites 

legais. 
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Figura 7.9 – Valores médios anuais de emissão de partículas, em mg/Nm3, ao longo dos 

anos, com referência ao valor limite da co-incineração 
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Figura 7.10 – Valores médios anuais de emissão de partículas, em mg/Nm3, ao longo dos 

anos, com referência ao valor limite da co-incineração e regime geral 

Da análise das figuras anteriores é possível constatar que os valores de emissão de 

partículas ao longo do tempo são muito abaixo quer do VLE Co-Incineração (20 

mg/Nm3), quer do VLE do Regime Geral (100 mg/Nm3). No que se refere às 

emissões registadas com a alteração do combustível, constata-se que os valores se 

mantêm muito abaixo do limite legal (regime geral e de co-incineração). Assim, é 

possível concluir que os dados apresentam uma consistência ao longo tempo, não 

se verificando alterações a nível das emissões com a alteração de combustíveis. 
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Figura 7.11 – Valores médios anuais de emissão de CO, em 

mg/Nm3, ao longo dos anos, com referência ao valor limite da 

co-incineração e regime geral 

Da análise da figura anterior é possível constatar que os valores de emissão de CO 

ao longo do tempo são bastante inferiores quer ao VLE Co-Incineração, quer ao VLE 

do Regime Geral (1000 mg/Nm3). No que se refere às emissões registadas com a 

alteração do combustível, constata-se que os valores se mantêm muito abaixo do 

limite legal (regime geral e de co-incineração). Assim, é possível concluir que, no 

que concerne ao CO, os dados apresentam uma consistência ao longo do tempo 

sem alterações relacionadas com a diferente mistura de combustíveis. 
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Figura 7.12 – Valores médios anuais de emissão de NOx, em mg/Nm3, ao longo dos anos, 

com referência ao valor limite da co-incineração e regime geral 
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Figura 7.13 – Valores médios anuais de emissão de NOx, em mg/Nm3, ao longo dos anos, 

com referência ao valor limite da co-incineração 

Da análise das figuras anteriores é possível constatar que os valores de emissão de 

NOx ao longo do tempo são inferiores quer ao VLE Co-Incineração (800 mg/Nm3), 

quer ao VLE do Regime Geral (1300 mg/Nm3). No que se refere às emissões 

registadas com a alteração do combustível, constata-se que os valores se mantêm 

muito abaixo do limite legal (regime geral e de co-incineração), verificando-se aliás 

uma diminuição das emissões com o uso de combustíveis alternativos.  
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Figura 7.14 – Valores médios anuais de emissão de SOx, em mg/Nm3, ao longo dos anos, 

com referência ao valor limite da co-incineração e regime geral 
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Figura 7.15 – Valores médios anuais de emissão de SOx, em mg/Nm3, ao longo dos anos, 

com referência ao valor limite da co-incineração 

Da análise da figura anterior é possível constatar que os valores de emissão de SOx 

ao longo do tempo são inferiores quer ao VLE Co-Incineração (290 mg/Nm3), quer 

ao VLE do Regime Geral (400 mg/Nm3). No que se refere às emissões registadas 

com a alteração do combustível, constata-se que os valores se mantêm muito 

abaixo do limite legal (regime geral e de co-incineração), verificando-se aliás uma 

diminuição dos valores emitidos, em particular nos últimos anos. Assim, é possível 

concluir que os dados apresentam uma tendência de descida. 
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Figura 7.16 – Valores médios anuais de emissão de HCl, em mg/Nm3, ao longo dos anos, 

com referência ao valor limite da co-incineração e regime geral 
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Figura 7.17 – Valores médios anuais de emissão de HCl, em mg/Nm3, ao longo dos anos, 

com referência ao valor limite da co-incineração 
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Figura 7.18 – Valores médios anuais de emissão de HF, em mg/Nm3, ao longo dos anos, com 

referência ao valor limite da co-incineração e regime geral 
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Figura 7.19 – Valores médios anuais de emissão de HF, em mg/Nm3, ao longo dos anos, com 

referência ao valor limite da co-incineração 
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Figura 7.20 – Valores médios anuais de emissão de COT, em mg/Nm3, ao longo dos anos, 

com referência ao valor limite da co-incineração e regime geral 
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Figura 7.21 – Valores médios anuais de emissão de COT, em mg/Nm3, ao longo dos anos, 

com referência ao valor limite da co-incineração 

No que se refere à análise das emissões destes poluentes (HCl, HF e COT) verifica-

se que os valores de emissão ao longo do tempo demonstram um quadro 

semelhante á maioria dos poluentes critério, a saber, as medições mostram valores 

substancialmente inferiores quer ao VLE Co-Incineração, quer ao VLE do Regime 

Geral. No que se refere às emissões registadas com a alteração do combustível, 

constata-se que os valores se mantêm muito abaixo do limite legal (regime geral e 

de co-incineração), verificando-se aliás uma tendencial diminuição dos valores 

emitidos.  

Em suma a análise dos últimos anos de medições dos poluentes critério medidos 

em continuo pela empresa indicam que a laboração da SECIL-Outão é caracterizada 

por emissões que se encontram dentro do quadro legal em vigor. Mais se conclui 

que não existe qualquer correlação entre o uso de diversas misturas de 

combustíveis e as emissões de poluentes critério. De notar que apesar da licença 

ambiental da SECIL ser de 2006 e definir critérios muito mais restritos de emissões 

dos poluentes critério (que neste trabalho se analisam desde 2002), as emissões 

destes tem sempre sido inferiores relativamente, não aos critérios definidos no 

Regime Geral mas aos critérios no regime de co-incineração e na Licença 

Ambiental.  
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7.3.2.4. ANÁLISE DAS MEDIÇÕES PONTUAIS 

Como se tem vindo a referir a empresa possui uma série de medições pontuais que, 

provavelmente, não tem paralelo na indústria.  

Essas medições foram sempre realizadas por laboratórios independentes (ERGO) e, 

especialmente a partir de 2004 acompanhadas pela empresa especializada (SGS) 

para a Comissão de Acompanhamento Ambiental a funcionar na fábrica da SECIL-

Outão. Todos os dados que servem de base a este capítulo foram obtidos a partir 

dos relatórios públicos das empresas que efectuaram a recolha e a análise e dos 

relatórios técnicos da empresa que verificou as condições de recolha, análise e 

acompanhou o uso de resíduos como combustíveis. 

Sendo os metais pesados e as dioxinas das emissões que envolvem maiores 

preocupações da sociedade e dos stakeholders tal como foi referido no início deste 

trabalho realizar-se-á de seguida uma avaliação da consistência e sensibilidade 

e/ou variação que essas emissões possuem com a utilização dos diversos 

combustíveis utilizados, ou seja, com a utilização de resíduos (Resíduos Industriais 

Banais – RIB e Resíduos Industriais Perigosos – RIP) e sem a sua utilização. 

Desta forma, nas figuras seguintes apresentam-se os resultados obtidos nas 

medições pontuais das emissões atmosféricas, de dioxinas e furanos, de acordo 

com o tipo de combustível utilizado (combustíveis tradicionais, resíduos industrias 

banais – RIB e resíduos industriais perigosos – RIP), assim como a evolução das 

emissões ao longo do tempo (2002/2007). 
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Figura 7.22 – Média dos valores de emissão de 

dioxinas e furanos, em ng/Nm3, ao longo dos anos, 

com referência ao limite legal  

Figura 7.23 – Medidas de emissão de dioxinas e furanos, 

em ng/Nm3, ao longo dos anos, com referência ao limite 

legal 
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Figura 7.24 – Média dos valores de emissão de dioxinas 

e furanos, em ng/Nm3, de acordo com o tipo de 

combustível, com referência ao limite legal 

Figura 7.25 – Medidas de emissão de dioxinas e 

furanos, em ng/Nm3, de acordo com o tipo de 

combustível, com referência ao limite legal 

Da análise das figuras anteriores constata-se o cumprimento da legislação dos 

limites legais de emissão, verificando-se mesmo que os valores são na sua maioria  

muito mais de 10 vezes inferiores aos limites legais estabelecidos. Observa-se 

ainda uma consistência dos resultados ao longo dos anos. Em jeito de síntese, não 

se observam alterações significativas nas emissões resultantes da utilização ou não 

de resíduos, classificados como perigosos ou banais, como combustíveis. 
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Nas figuras seguintes apresentam-se os resultados obtidos nas medições pontuais 

das emissões atmosféricas de Mercúrio, de acordo com o tipo de combustível 

utilizado (combustíveis tradicionais, resíduos industrias banais – RIB e resíduos 

industriais perigosos – RIP), assim como a evolução das emissões ao longo do 

tempo (2002/2007).  
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Figura 7.26 – Média dos valores de emissão de mercúrio, 

em mg/Nm3, ao longo dos anos, com referência ao limite 

legal 

Figura 7.27 – Medidas dos valores de emissão de 

mercúrio, em mg/Nm3, ao longo dos anos, com 

referência ao limite legal 
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Figura 7.28 – Média dos valores de emissão de 

mercúrio, em mg/Nm3, de acordo com o tipo de 

combustível, com referência ao limite legal 

 

Figura 7.29 – Medidas de emissão de mercúrio, em 

mg/Nm3, de acordo com o tipo de combustível utilizado, 

com referência ao limite legal 

Tendo como base as figuras anteriores, constata-se que cumprimento da legislação 

dos limites legais de emissão, sublinhando-se que, em todos os casos, os valores 
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são cerca de 100 vezes inferiores aos limites legais, não havendo correlações entre 

o uso de diferentes combustíveis (incluindo RIP) e a emissão desse poluente.  

Nas figuras seguintes apresentam-se os resultados obtidos nas medições pontuais 

das emissões atmosféricas, de Cádmio e Tálio, de acordo com o tipo de combustível 

utilizado (combustíveis tradicionais, resíduos industrias banais – RIB e resíduos 

industriais perigosos – RIP), assim como a evolução das emissões ao longo do 

tempo (2002/2007).  
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Figura 7.30 – Média dos valores de emissão de cádmio 

e tálio, em mg/Nm3, ao longo dos anos, com 

referência ao limite legal 

Figura 7.31 – Medidas dos valores de emissão de 

cádmio e tálio, em mg/Nm3, ao longo dos anos, com 

referência ao limite legal 
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Figura 7.32 – Média dos valores de emissão de cádmio 

e tálio, em mg/Nm3, de acordo com o tipo de 

combustível, com referência ao limite legal 

Figura 7.33 – Medidas de emissão de cádmio e tálio, 

em mg/Nm3, de acordo com o tipo de combustível 

utilizado, com referência ao limite legal 
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Da análise das figuras anteriores constata-se o cumprimento da legislação dos 

limites legais de emissão, verifica-se uma alta consistência dos resultados ao longo 

dos anos, não se verificando nenhuma correlação entre o uso de diferentes 

combustíveis e as emissões destes poluentes.  

Nas figuras seguintes apresentam-se os resultados obtidos nas medições pontuais 

das emissões atmosféricas, de Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni e V, de acordo com o tipo 

de combustível utilizado (combustíveis tradicionais, resíduos industrias banais – RIB 

e resíduos industriais perigosos – RIP), assim como a evolução das emissões ao 

longo do tempo (2002/2007).  
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Figura 7.34 – Média dos valores de emissão de Sb, As, 

Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni e V, em mg/Nm3, ao longo dos 

anos, com referência ao limite legal 

Figura 7.35 – Medidas dos valores de emissão de 

Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni e V, em mg/Nm3, ao 

longo dos anos, com referência ao limite legal 
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Figura 7.36 – Média dos valores de emissão de Sb, As, 

Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni e V, em mg/Nm3, de acordo com 

o tipo de combustível, com referência ao limite legal 

Figura 7.37 – Medidas das emissões de Sb, As, Pb, 
Cr, Co, Cu, Mn, Ni e V, em mg/Nm3, de acordo 
com o tipo de combustível utilizado, com referência 
ao limite legal 
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Da análise das figuras anteriores constata-se o cumprimento da legislação dos 

limites legais de emissão com uma consistência dos resultados ao longo dos anos. 

Conclui-se que não se observam alterações significativas nas emissões resultantes 

da utilização de diferentes tipos de combustíveis.  

Esta análise teve como objectivo apresentar não só uma série muito grande de 

medidas pontuais mas acima de tudo avaliar a sua consistência e a variação ao de 

acordo com a utilização de diferentes misturas de combustíveis incluindo os 

chamados resíduos industriais perigosos. Dos resultados apresentados é possível 

concluir o seguinte: 

1. não existem medições que ultrapassem os limites legais em vigor. 

2. a maioria dos resultados obtidos está abaixo uma ou mais ordem de 

magnitude em relação a esses limites. 

3. existe uma extrema consistência das medições que não variam nem no 

tempo nem com a diferente utilização de combustíveis (coque, Resíduos 

Industriais Banais e/ou Perigosos). 

4. a existência de “outliers” (i.e., medidas que se distanciam da média 

para além 1 ou 2 desvio padrão) é quase inexistente. Todas as medidas 

que distanciam da média estão sempre muito abaixo dos limites legais.  

5. apesar do chamado Regime Geral não prever a análise de dioxinas e 

furanos e prever uma outra combinação de poluentes inorgânicos com 

muito mais altos níveis de emissão é importante sublinhar que as 

emissões desses poluentes desde 2002 encontram-se ao nível não do 

determinado por esse regime mas sim muito abaixo do estipulado na 

licença e no decreto nº 85/2005.  

7.3.2.5. ESTUDO DE DISPERSÃO DE POLUENTES 

Os impactes que as emissões da SECIL-Outão poderão envolver para a saúde 

pública poderão ser parcialmente avaliados através dos chamados estudos de 

dispersão de poluentes. Foram levados a efeito, no âmbito deste Estudo de Impacte 
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Ambiental vários estudos de dispersão que avaliam os possíveis efeitos das 

emissões da SECIL–Outão na qualidade do ar. Isto tanto com as actuais emissões 

como através de uma análise de sensibilidade a partir dos valores limites legais. 

Deste modo com a elaboração dos Estudos de Dispersão de Poluentes (o estudo 

completo com os respectivos anexos com os dados base encontra-se no Anexo V – 

Qualidade do Ar pretendeu-se caracterizar e avaliar os impactes das emissões 

provenientes da instalação SECIL-Outão, na qualidade do ar da sua envolvente. 

Desta forma, foram estabelecidos dois cenários, a saber: Cenário Real e Cenário 

Valor Limite de Emissão (VLE).  

Dado a existência das medições continuas (Partículas, CO, NOx, TOC, SO2, HCl e 

HF) e uma série muito extensa de medições pontuais no ano considerado base foi 

possível realizar neste trabalho uma caracterização das emissões a partir dos 

caudais efectivamente emitidos e usando essas medições em continuo e pontuais 

que possuem uma alta consistência, tal como se pode observar no Capítulo V – 

Caracterização do Ambiente Afectado, descritor Qualidade do Ar. Deste modo os 

estudos de dispersão puderam ser realizados baseados numa série muito completa 

de dados do ano de referência. Assim o chamado Cenário REAL, consiste numa 

caracterização da qualidade do ar, na envolvente da SECIL-Outão, baseada nas 

condições de funcionamento da instalação do ano considerado como de referência. 

Através desta análise pretende-se avaliar a contribuição das fontes emissoras desta 

instalação para a qualidade do ar prevalecente. 

Tendo em consideração que as emissões, na esmagadora maioria de poluentes, são 

muito abaixo dos limites legais previstos tanto no Decreto-Lei n.º 85/2005 como 

nas licenças de exploração e ambiental foi considerado relevante realizar uma 

análise de sensibilidade em condições que correspondessem a esses limites legais 

de emissão de poluentes, com o intuito de determinar os efeitos das emissões na 

qualidade do ar e consequentemente na saúde humana. 

Desta forma, estabeleceu-se um cenário fictício, Cenário VLE, no qual se 

extrapolou que as fontes da SECIL-Outão se encontram a emitir continuamente ao 

longo de um ano, o Valor Limite de Emissão estabelecido, para cada poluente e 

para cada fonte, na Licença Ambiental da instalação. 
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De sublinhar que a diferença entre as emissões da SECIL actuais e as possíveis á 

luz da regulamentação aplicável é bastante grande, atingindo até, nos metais 

pesados e dioxinas, varias ordens de magnitude. Daí que é, tecnicamente muito 

difícil, que a SECIL ultrapasse ou atinja os limites legais.  

Uma das críticas a estudos antecedentes de dispersão de poluentes foi que não 

integravam nem a topografia nem os dados climatológicos específicos da SECIL. 

Esta questão, encontra-se colmatada no estudo agora apresentado, tal como se 

pode verificar de seguida, (consultar o Anexo V – Qualidade do Ar). 

Desta forma, para a realização do estudo, e em ambos os cenários, foram 

considerados diversos critérios comuns, nomeadamente os apresentados de 

seguida (para detalhes sobre a metodologia e os resultados veja-se o Anexo V – 

Qualidade do Ar). 

 

METODOLOGIA 

Domínio de Estudo 

A área definida para aplicação do modelo, apresentada na f igura seguinte foi 

desenhada tendo em conta os seguintes critérios: 

1. Posicionamento do complexo em zona central do domínio em estudo; 

2. Topografia da envolvente; 

3. Localização das áreas urbanas. 

O domínio de estudo, de escala local, apresenta uma área de cerca de 228 km2, 

com base no qual é efectuada a modelação. Esta área abrange três concelhos: 

Setúbal (nas freguesias de S. Lourenço, S. Simão, S. Sebastião, S. Julião, Sta. 

Maria da Graça, N. Sra. Anunciada), Palmela (nas freguesias de Quinta do Anjo e 

Palmela) e Grândola (freguesia de Carvalhal).  
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Figura 7.38 – Enquadramento espacial do domínio e dos receptores (áreas de 300 

por 300 metros) em estudo (coordenadas Gauss Militares) 

 

No quadro seguinte apresenta-se um resumo relativo às características do domínio 

em estudo.  

Quadro 7.1– Características do domínio em estudo 

Coordenadas Gauss-Militares do Limite Sudoeste (Datum Lisboa) 12 30 00 E; 16 30 00 N 

Extensão a Este (metros) 13 800 

Extensão a Norte (metros) 15 900 

Espaçamento da Malha Cartesiana (metros) 300 

Número de Receptores (áreas de 300 por 300 metros) 2 538 

 

Poluentes em Estudo 

Os poluentes analisados na elaboração do Estudo de Dispersão de Poluentes foram 

os apresentados de seguida sendo as suas principais características e guidelines 
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especificadas no Capítulo V – Caracterização do Ambiente Afectado, descritor da 

Qualidade do Ar. 

?  Poluentes Critérios: Dióxido de Enxofre, Óxidos de Azoto, Partículas em 

Suspensão, Monóxido de Carbono; 

?  Poluentes Inorgânicos: Chumbo, Arsénio, Mercúrio, Cádmio, Níquel, 

Crómio, Manganês, Vanádio; 

?  Poluentes Orgânicos: Dioxinas e Furanos 

 

Dados Meteorológicos 

Os dados meteorológicos utilizados foram os referentes ao períodos de 1 de Maio 

de 2006 e final em 30 de Abril de 2007, recolhidos na estação meteorológica 

automática da SECIL-Outão, posicionada a uma altura de 10 metros, tal como 

referido no Capitulo IV – Caracterização do Ambiente Afectado, do descritor clima.  

Os dados meteorológicos de base foram tratados no pré-processador meteorológico 

do AERMOD, o AERMET, sendo a partir do mesmo criados os ficheiros 

meteorológicos de entrada no modelo. 

Os dados meteorológicos são apresentados através da representação gráfica das 

médias horárias dos diferentes parâmetros meteorológicos considerados. Os 

sectores foram divididos em 8 classes distintas. Os valores de direcção do vento 

expressos em graus foram traduzidos nos diferentes sectores de direcção através 

das correspondências apresentadas no quadro seguinte. Optou-se por inserir a 

classe de ventos calmos (< 1 km.h-1) de forma independente da direcção do vento. 
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Modelo de Dispersão Atmosférica 

Foi usado o modelo AERMOD que é um sistema de modelos constituído por três 

módulos: (i) AERMOD (air dispersion model), (ii) AERMET (meteorological data 

preprocessor) e (iii) AERMAP (terrain preprocessor). 

O primeiro módulo, o AERMOD, é um modelo de dispersão que incorpora os 

últimos avanços na teoria da camada limite atmosférica, turbulência, dispersão e 

interacções com a superfície. Este modelo foi formalmente proposto pela US EPA 

(United States Environmental Protection Agency) em Abril de 2000 como substituto 

do modelo ISCST3. A última versão do modelo (que será utilizada neste estudo) 

inclui os algoritmos de downwash do penacho do modelo PRIME. Esta versão foi 

sujeita a avaliações por parte da USEPA (Documentos n.º EPA-454/R-03-002 e n.º 

EPA-454/R-03-003 de Junho de 2003), com resultados bastante positivos, sendo 

recomendada a sua utilização como modelo autorizado. O AERMOD substitui desde 

Novembro de 2005 o anterior modelo regulador Americano ISC3 – Industrial 

Sourcer Complex.  

Trata-se de um modelo estacionário de dispersão. Na camada limite estável, 

assume-se que a distribuição das concentrações é gaussiana, quer na vertical quer 

na horizontal. Na camada limite convectiva, assume-se que a distribuição horizontal 

é gaussiana, mas a distribuição vertical é descrita como uma função densidade de 

probabilidade bi-gaussiana.  

O AERMOD foi concebido para tratar fontes à superfície e elevadas, em terreno 

simples e complexo. Tal como o modelo ISCST3, o AERMOD tem possibilidade de 

tratamento de fontes múltiplas (pontuais, em área ou em volume), apresentando 

relativamente a este último modelo as seguintes vantagens, entre outras: 

? Entra em linha de conta com a temperatura e vento acima da fonte 

emissora, em condições estáveis, e com updrafts e downdrafts convectivos 

em condições instáveis; 

? Relativamente aos dados de entrada meteorológicos, pode adaptar níveis 

múltiplos de dados a várias altitudes da fonte emissora e do penacho, para 

além de criar perfis verticais de vento, temperatura e turbulência; 
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? Utiliza tratamentos gaussianos na dispersão vertical e horizontal do penacho 

em condições estáveis e uma função bi-gaussiana de densidade de 

probabilidade na dispersão vertical em condições instáveis; 

? Na formulação da altura da camada de mistura inclui uma componente 

mecânica e, ao utilizar dados de entrada horários, fornece uma sequência 

mais realista das alterações diurnas da camada de mistura; 

? O AERMOD fornece flexibilidade na selecção das características do uso do 

solo do domínio em estudo; 

? Nos efeitos de downwash de estruturas próximas, o AERMOD beneficia da 

tecnologia avançada fornecida pelos algoritmos do modelo PRIME. 

O AERMOD, para o cálculo das concentrações de poluentes na atmosfera, entra em 

linha de conta igualmente com a deposição seca e húmida de gases e partículas. 

O modelo permite a simulação de três formas de deposição: deposição total, 

deposição húmida e deposição seca. O fluxo total de deposição resulta da soma dos 

fluxos de deposição seca e húmida.  

Em termos gerais, os poluentes químicos com reduzida volatilidade são modelados 

na fase particulada. No que se refere aos compostos orgânicos, estes ocorrem 

como vapor ou como vapor condensado agregado à superfície das partículas.  

1. Modelação da Fase gasosa 

Esta modelação consiste em concentrações de vapor de ar ambiente e de taxas de 

deposição seca e húmida para cada receptor específico. Nesta fase, é usada uma 

taxa de lixiviação, com o intuito de determinar os vapores lixiviados pela  

precipitação líquida ou sob a forma de neve. A deposição seca de gás é baseada na 

concentração ambiente e na velocidade de deposição do gás, a qual tem em 

consideração a resistência ao transporte na camada limite e a resistência à 

transferência superficial. O algoritmo utilizado no modelo, relativamente à 

deposição seca é baseado no algoritmo constante no modelo de dispersão CALPUFF 

(USEPA, 1995). 
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As taxas de deposição húmida referentes aos gases por precipitação líquida ou neve 

são calculadas pelo AERMOD tendo em conta a constante da Lei de Henry baseado 

nos procedimentos recomendados por Wesely et al. 2002.  

2. Modelação da Fase Particulada  

A modelação da fase particulada resulta em concentrações de ar ambiente e em 

taxas de deposição seca e húmida em cada localização específica dos receptores. 

Os algoritmos de deposição do modelo AERMOD permitem o cálculo da taxa à qual 

os processos de remoção seca e húmida depositam os poluentes na fase 

particulada. O tamanho e a densidade das partículas são os principais factores para 

o comportamento das partículas no ar. A variável que influencia a deposição seca 

de partículas é a velocidade terminal das partículas. Partículas grandes e densas 

caiem mais rapidamente do que partículas pequenas e menos densas e são 

depositadas mais perto da fonte. A deposição húmida depende da precipitação e do 

tamanho das partículas, dado que partículas de maiores dimensões são mais 

facilmente removidas através de precipitação líquida ou gelada. 

Para uso neste modelo e servir de base também à analise de risco da saúde pública 

e ecológica foi realizada uma análise do tamanho de partículas emitidas pelos 

fornos. Assim, com o auxílio de um aparelho especial de recolha (IMPACTOR), foi 

possível discriminar o tamanho relativo das partículas emitidas. Esse processo é 

essencial na medida em que os diferentes poluentes a elas associados (metais 

pesados e dioxinas e furanos) tem diferentes características e concentrações de 

acordo com o tamanho das mesmas e, como assinalado acima, tem diferentes 

comportamentos no que respeita à sua deposição. 

O segundo módulo do sistema de modelos, o AERMET, é um modelo de pré 

processamento de dados meteorológicos a serem utilizados pelo modelo AERMOD, 

cujo objectivo consiste na utilização de parâmetros meteorológicos, representativos 

do domínio em estudo, para calcular parâmetros da camada limite utilizados para 

estimar perfis verticais de vento, turbulência e temperatura. O AERMET baseia-se 

num modelo de pré-processamento já regulado pela USEPA, o MPRM 

(Meteorological Processor for Regulatory Models) e processa os dados 

meteorológicos de entrada no modelo em três fases.  
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Numa primeira fase o programa efectua várias verificações de qualidade dos dados. 

Numa segunda fase os dados disponíveis são agrupados em períodos de 24 horas e 

armazenados num único ficheiro. Numa terceira fase o programa lê os dados 

provenientes da segunda fase e estima os parâmetros necessários como dados de 

entrada no AERMOD. Nesta fase são criados dois ficheiros para o AERMOD: 1) um 

ficheiro para as estimativas horárias da camada limite; 2) um ficheiro de perfis 

verticais de velocidade e direcção do vento, temperatura e desvio padrão das 

componentes horizontal e vertical do vento. 

De sublinhar que ao não existirem valores de nebulosidade medidos nas estações 

locais, necessários à caracterização da estrutura vertical da atmosfera, os mesmos 

foram estimados pelo modelo mesometeorológico TAPM1, com base no forçamento 

sinóptico para o período em análise fornecido pelo “European Centre for Medium-

Range Weather Forecasts” e com “data assimilation” dos parâmetros 

meteorológicos locais da estação meteorológica da SECIL. (O Modelo TAPM2 – Air 

Pollution Model é um modelo desenvolvido pela CSIRO – Marine and Atmospheric 

Research, que inclui um módulo meteorológico de mesoscala e um módulo de 

dispersão de poluentes, incluindo a formação de poluentes secundários e produção 

de ozono.) 

Estes dados meteorológicos de base foram tratados no pré-processador 

meteorológico do AERMOD, o AERMET, sendo a partir do mesmo criados os 

ficheiros meteorológicos de entrada no modelo. 

O terceiro e último módulo do sistema AERMOD, o AERMAP, é um pré processador 

da superfície concebido para simplificar e normalizar os dados de entrada no 

                                        

1 Peter Hurley; The Air Pollution Model  TAPM (version 3); CSIRO Atmospheric Research; 

Australia; April 2005 

2 Peter Hurley; The Air Pollution Model  TAPM (version 3); CSIRO Atmospheric Research; Australia; April 

2005 
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AERMOD. Os dados de entrada incluem dados de altimetria do terreno, dos 

receptores, das fontes e dos edifícios considerados no AERMOD.  

Este modelo tem sido utilizado pela USEPA como modelo regulatório 

(recomendado), estando largamente testado e validado. 

 

Topografia, Edifícios e Estruturas Próximas  

O ficheiro de base topográfica foi criado com base nas cartas de altimetria das 

Cartas Militares de Portugal correspondentes ao domínio de estudo.  

O ficheiro de base topográfica foi introduzido no pré-processador topográfico do 

AERMOD, o AERMAP. Este pré processador permite associar valores de altimetria a 

cada um dos receptores (áreas de 300 por 300 metros), edifícios e fontes presentes 

na área de estudo, de forma automática. 

Na f igura seguinte é apresentado o enquadramento topográfico do domínio em 

estudo. Chama-se atenção para o enquadramento da SECIL, em terreno de 

orografia complexa, que desempenha um papel crucial no impacte das emissões na 

qualidade do ar local. 
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Figura 7.39 – Topografia do domínio em estudo 

Os obstáculos de volumetria significativa podem perturbar o escoamento 

atmosférico, condicionando a dispersão dos poluentes atmosféricos e forçando a 

deposição dos mesmos. 

As estruturas relevantes existentes no domínio de estudo, foram introduzidos no 

modelo tendo como base as especificações volumétricas fornecidas pelo 

proponente, tendo sido georreferenciados com base nas plantas do complexo 

fornecidas pelo mesmo.  

Na figura seguinte é apresentado o enquadramento espacial e topográfico dos 

edifícios e fontes consideradas.  
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Figura 7.40 – Enquadramento topográfico da SECIL-Outão (com aplicação de um 

factor de ampliação vertical: 1,5) 

Emissões Atmosféricas 

No estudo que aqui se apresenta foram incluídas as fontes de emissão pontuais da 

SECIL-Outão, com excepção das duas caldeiras. As caldeiras não foram 

contempladas pois constatou-se nas pré-simulações de análise de sensibilidade, 

que a sua contribuição para a qualidade do ar ambiente era negligenciável quando 

comparada com as restantes fontes do complexo fabril em causa. Além disso, as 

caldeiras estão isentas de controlo das emissões, ao abrigo do disposto no artigo 

21º do Decreto-Lei n.º 78/2004.  

A elevada quantidade de medições, a discriminação de informação disponibilizada e 

a consistência dos valores medidos permitiu efectuar o estudo de dispersão com 

valores considerados representativos das condições reais de laboração. A título de 

exemplo, será de sublinhar a realização de medições da fracção PM10 (quando 

geralmente são realizadas medições de partículas totais), já assinalada, bem como 

Forno VIII, Forno IX, Moinhos de Carvão, 
Moinhos de Cimento Z4 e Z6 
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a discretização das emissões por metal, quando a licença ambiental estipula um 

valor limite de emissão referente ao somatório de vários metais. 

De forma a contemplar o efeito cumulativo da SECIL-Outão com as restantes fontes 

emissoras, foram contemplados valores de fundo para os poluentes medidos 

naquela área. 

No domínio em estudo não existem ainda estações rurais de fundo com dados 

consistentes para o período em análise. Com dados disponíveis já validados (2006) 

encontram-se presentemente na área de estudo as estações de Arcos, Quebedo e 

Camarinha, todas estações urbanas de Setúbal, sendo Arcos e Camarinha urbanas 

de fundo, e Quebedo urbana de tráfego. 

A estação urbana de tráfego (estação Quebedo) não foi considerada, pela reduzida 

área de representatividade relativamente ao domínio de estudo. Para a estação dos 

Arcos foram disponibilizados dados de NO2 e ozono, e para a estação da Camarinha 

dados de NO2, CO, Ozono, SO2 e PM10. Para os poluentes CO, SO2 e PM10 foram 

considerados valores da estação da Camarinha. No caso do NO2, optou-se por 

considerar valores da estação dos Arcos que, pela localização espacial, está menos 

sujeita a influências directas e localizadas, particularmente importantes no caso do 

NO2. 

A selecção dos valores de fundo teve em consideração a direcção do vento média 

da hora a que os mesmos foram registados, tendo sido considerado o período a 

partir de Maio de 2006, dado ser este o período de inicio do estudo, e para o qual 

existem dados meteorológicos. A base de valores utilizada para estimativa dos 

valores de fundo é considerada conservativa, já que corresponde a medições 

efectuadas numa área urbana, que não são equivalentes aos valores prevalecentes 

em áreas mais remotas. 

Foram assumidos os seguintes critérios na selecção do valor de fundo: 

1. No caso do CO, dado ser um poluente estável e com elevado período de 

permanência na atmosfera, mesmo a alguma distância das fontes 

emissoras, foi considerado um valor médio relativo às massas de ar com 
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proveniência de todas as direcções, excepto da SECIL-Outão. Foi assim 

considerado um valor de 226 µg.m-3 (Estação da Camarinha). 

2. No caso do SO2, dado tratar-se de um poluente de origem maioritariamente 

industrial, e dada a relativa homogeneidade de valores médios obtidos para 

as diferentes direcções do vento, foi também considerado um valor médio 

relativo às massas de ar com proveniência de todas as direcções, excepto da 

SECIL-Outão. Foi assim considerado um valor de 3 µg.m-3 (Estação da 

Camarinha). 

3. Para as partículas PM10, dada a elevada variedade de fontes emissoras de 

que este poluente depende, foi também considerado o valor médio relativo 

às massas de ar com proveniência de todas as direcções, excepto da SECIL-

Outão. Foi assim considerado um valor de 32 µg.m-3 (Estação da 

Camarinha). 

4. Para o NO2, por seu lado, por ser um poluente cujos valores são afectados 

de forma significativa pela distância a que se verificam as emissões, terá de 

ser considerado de forma distinta. Assim, foram considerados os valores 

médios relativos às direcções Norte e Noroeste, por um lado porque são 

menos influenciadas pelas emissões directas do tráfego circulante na área 

urbana de Setúbal, por outro porque representam melhor condições de 

afastamento às fontes emissoras, e as consequentes reacções de conversão 

de NO para NO2. Foi assim considerado um valor de 15 µg.m-3 (Estação dos 

Arcos). 

As fontes consideradas foram introduzidas no modelo tendo como base as 

especificações volumétricas e elementos de localização fornecidos pela SECIL-

Outão. 

Nos quadros seguintes são apresentadas, as características das fontes em estudo e 

as condições de emissão. 
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Quadro 7.2 – Características das fontes em estudo pertencentes à SECIL-Outão 

Nome da Fonte  Código da Fonte  Altura (m) Diâmetro Interno (m) 

Forno VIII J8P51 97,8 3,0 

Forno IX J9P51 85,5 3,5 

Moinho de carvão K8 K8P11 44,1 0,9 

Moinho de carvão K9 K9P11 44,8 1,0 

Moinho de cimento Z4 – FM1 Z4P11 18,0 1,7 

Moinho de cimento Z4 – FM2 Z4P41 25,3 0,8 

Moinho de cimento Z5 – FM1 Z5P11 56,1 2,0 

Moinho de cimento Z5 – FM2 Z5P31 15,0 1,0 

Moinho de cimento Z6 Z6P11 26,2 1,3 

As condições de emissão apresentadas para os Fornos VIII e IX consistem nos 

valores médios horários das medições em contínuo efectuadas entre o dia 1 de 

Maio de 2006 e 30 de Abril de 2007. Nestes fornos é realizada a valorização 

energética de resíduos. Em relação às outras fontes, foram considerados os valores 

médios das medições pontuais mais recentes (2006/2007).  

 

Quadro 7.3 – Dados de emissão utilizados na simulação numérica 

Nome da Fonte  
Código da 

Fonte  

Temperatura 

dos Gases 

(K) 

Velocidade 

(m.s-1) 

Caudal seco 

(m3N.h-1) 

Forno VIII J8P51 411,5 16,2 233472 

Forno IX J9P51 383,4 16,1 343153 

Moinho de carvão K8 K8P11 306,8 16,7 34272 

Moinho de carvão K9 K9P11 309,2 18,0 45427 

Moinho de cimento Z4 – FM1 Z4P11 342,4 15,6 102981 
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Nome da Fonte  
Código da 

Fonte  

Temperatura 

dos Gases 

(K) 

Velocidade 

(m.s-1) 

Caudal seco 

(m3N.h-1) 

Moinho de cimento Z4 – FM2 Z4P41 355,6 8,1 11303 

Moinho de cimento Z5 – FM1 Z5P11 338,1 15,1 138862 

Moinho de cimento Z5 – FM2 Z5P31 353,8 4,8 10443 

Moinho de cimento Z6 Z6P11 339,9 10,6 42654 

 

CARACTERIZAÇÃO METEOROLÓGICA 

A informação relativa à caracterização climatológica e caracterização meteorológica 

local encontra-se descrito no Capítulo V – Caracterização do Ambiente Afectado, no 

descritor Clima. 

Desta forma, tendo como base os dados apresentados anteriormente, assim como 

a informação especifica (descrita em cada cenário), elaborou-se o Estudo de 

Dispersão de Poluentes para os dois cenários, cujos resultados obtidos são 

apresentados de seguida. 

7.3.2.6. CENÁRIO REAL 

O estudo realizado para o Cenário Real consiste na caracterização da qualidade do 

ar na envolvente da SECIL-Outão, com o objectivo último de avaliar a contribuição 

das fontes emissoras desta instalação para a qualidade do ar prevalecente.  

Os poluentes em análise são os emitidos pelas fontes da SECIL que estão 

contemplados na Licença Ambiental n.º 37/2006 e para os quais exista legislação 

vigente ou recomendações relativas aos níveis a observar na qualidade do ar 

(Directivas Comunitárias, OMS). Assim, foram contemplados os seguintes 

poluentes: Poluentes critério - NO2, CO, SO2, PM10; Poluentes inorgânicos - 
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Chumbo, Cádmio, Mercúrio, Níquel, Arsénio, Vanádio, Crómio, Manganês e 

Poluentes Orgânicos - Dioxinas e Furanos (valor I-TEQ). 

As fontes da SECIL consideradas na avaliação efectuada foram os dois fornos de 

clinquer, os dois moinhos de carvão e os três moinhos de cimento. As caldeiras 

foram excluídas do estudo, pois a sua contribuição para a qualidade global do ar 

ambiente é negligenciável, face às restantes fontes emissoras da instalação. De 

facto, as caldeiras estão isentas de controlo das emissões, ao abrigo do disposto no 

artigo 21º do Decreto-Lei n.º 78/2004. 

Foram efectuadas simulações de dispersão atmosférica com base em valores reais 

de emissão, cedidos pela SECIL-Outão. A elevada quantidade de medições, a 

discriminação de informação disponibilizada e a consistência dos valores medidos 

permitiu efectuar o estudo de dispersão com valores considerados representativos 

das condições reais de laboração e, como já referido permitindo mesmo a 

discriminação da fracção PM10 e discretização por metal, o que vai muito para além 

das condições de monitorização impostas nas licenças e na legislação.  

Tendo em conta que só se contabilizaram as emissões da SECIL-Outão no domínio 

em estudo, as restantes fontes emissoras foram contabilizadas tendo em conta 

concentrações de fundo assumidas com base nas medições efectuadas nas Estações 

de Qualidade do Ar do Instituto do Ambiente, existentes na envolvente com os 

critérios referidos. Os valores de fundo apenas dizem respeito aos poluentes 

critério, dado os restantes poluentes não serem medidos nas Estações de Qualidade 

do Ar. 

As simulações foram efectuadas de acordo com a metodologia acima referida. Nas 

simulações efectuadas, a topografia complexa da envolvente da SECIL, 

particularmente relevante, foi tratada pelo modelo para a estimativa das 

concentrações ao nível do solo. 
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MODELAÇÃO DA DISPERSÃO À ESCALA LOCAL 

No estudo de modelação foram consideradas as emissões determinadas com base 

nas medições em contínuo efectuadas nas fontes entre o dia 1 de Maio de 2006 a 

30 de Abril de 2007, para os poluentes PM10, NO2, CO e SO2, no caso dos fornos, e 

PM10 no caso dos moinhos. Em relação aos restantes poluentes foram considerados 

valores médios das medições pontuais mais recentes.  

Para o NO2, assumiu-se um dos métodos recomendados pela EPA para conversão 

do NOX em NO2 (Ozone Limiting Method). Para tal foram utilizados valores de ozono 

referentes ao período em estudo da Estação da Rede de Qualidade do Ar da SECIL 

localizada na Serra da Arrábida. 

O método OLM é considerado conservativo (dentro dos métodos que consideram as 

reacções químicas de conversão dos óxidos de azoto na atmosfera), já que entra 

em consideração apenas com a reacção de conversão de NO e O3 em NO2, não 

entrando em linha de conta com a reacção inversa de dissociação de NO2. Para 

além disso, assume que a mistura na pluma é uniforme, o que resultará numa 

sobreavaliação das concentrações de NO2.  

Os quadros seguintes apresentam as emissões das fontes em estudo. No caso das 

emissões em contínuo é apresentado um intervalo de emissões com o mínimo e o 

máximo valor obtido durante o ano de medições. Os dados de base utilizados para 

o cálculo dos factores de emissão são apresentados no Anexo V.4 – Apresentação 

dos Valores Base Utilizados nas Simulações. 

Os valores de fundo utilizados como aproximação para estimar a contribuição das 

restantes fontes existentes na área de estudo (naturais, industriais e urbanas), 

calculados de acordo com os critérios estabelecidos no capítulo da metodologia, 

terão necessariamente de ser analisados tendo em consideração as seguintes 

limitações inerentes à sua aplicação: 

- Os valores de fundo, considerando nestes a contribuição de outras fontes 

emissoras, variam ao longo de um ano quer com as condições meteorológicas, quer 



               

             

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

Outão           Página VII.50 

 

UVW 

com a variação das emissões das fontes existentes na envolvente em termos locais 

e regionais. 

- Os valores de fundo variam no espaço, tendo em conta o tipo de ocupação do 

solo, a altimetria do terreno, a distância e o posicionamento relativo às fontes 

emissoras e à orla costeira. 

 

Quadro 7.4 – Emissões dos Fornos da SECIL-Outão 

Fonte  
Poluente  

J8P51 (g.s-1) J9P51 (g.s-1) 

SO2 0 a 13,7 (MC) 0 a 63,3 (MC) 

NO2 0 a 126,6 (MC) 0 a 213,1 (MC) 

PM10 (1) 0 a 4,78 (MC) 0 a 0,46 (MC) 

CO 0 a 134,8 (MC) 0 a 230,0 (MC) 

Pb 1,21E-04 1,52E-01 

As 3,21E-05 4,93E-05 

Hg 1,82E-04 3,47E-05 

Cd 9,60E-06 1,37E-05 

Ni 1,08E-04 3,84E-04 

Cr 7,56E-05 2,51E-04 

Mn 1,67E-04 1,74E-04 

V 2,09E-05 4,02E-05 

PCDD/PCDF 5,91E-10 1,49E-10 

MC – Gamas registadas nas Medições em Contínuo 

(1) O valor de PM10 foi obtido a partir do valor de PTS medido, considerando um factor de 

conversão determinado com base na distribuição de partículas medida em cada fonte  
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Quadro 7.5 – Emissões dos Moinhos da SECIL-Outão 

Poluente  
Fonte  

PM10 (g.s-1) 

K8 P11 0 a 0,178 (MC) 

K9 P11 0 a 1,391 (MC) 

Z4P11 0 a 1,520 (MC) 

Z4P41 0 a 0,077 (MC) 

Z5P11 0 a 2,416 (MC) 

Z5P31 0 a 0,057 (MC) 

Z6P11 0 a 0,425 (MC) 

NOTA: O valor de PM10 foi obtido a partir do valor de PTS medido, considerando um 

factor de conversão determinado com base na distribuição de partículas medida em 

cada fonte. 

MC – Gamas registadas nas Medições em Contínuo 

METODOLOGIA DE INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS  

A distribuição espacial dos valores de concentração foi estimada a partir da 

aplicação do modelo AERMOD, tendo em conta as emissões reais das fontes em 

estudo e as condições meteorológicas e topográficas locais. As concentrações são 

apresentadas para a malha de receptores considerada no estudo. Por “receptores” 

entendem-se pontos representativos de áreas unitárias de 300 por 300 metros que 

constituem a grelha que cobre o domínio de estudo. 

A apresentação dos resultados poder-se-á realizar através de: 

?  Mapas de Distribuição de Curto termo; 

?  Mapas de Distribuição de Longo termo. 

Os mapas de distribuição de curto termo (médias horárias, octo-horárias e diárias), 

referem-se ao valor máximo estimado no ano em estudo para o receptor (área de 
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300 por 300 metros) em análise. O mapa apresentado neste caso é representativo 

de uma compilação de vários períodos temporais nos quais se registaram valores 

elevados em determinado local. Trata-se, desta forma, de um cenário máximo 

criado apenas para avaliação dos máximos registados em cada área de 300 por 300 

metros.  

Os mapas de distribuição de longo termo (média anual), referem-se aos valores 

médios estimados para cada receptor (área de 300 por 300 metros) para o ano em 

análise. 

A distribuição dos valores nestes mapas pode ser referente a períodos temporais 

distintos, durante os quais, em determinadas áreas (ou receptores), e com 

determinadas condições meteorológicas, ocorreram os valores máximos (horários, 

octo-horários e diários). A análise efectuada nesta base de trabalho tem sempre de 

ter estes factos em consideração, não podendo esta forma de apresentação ser 

directamente comparável a valores limite ou de referência . Apesar disso, nas 

escalas gráficas dos mapas de distribuição dos valores máximos são inseridos os 

valores limite da legislação, de forma a integrar os valores estimados face a valores 

de referência. 

Os mapas exprimem, para cada um dos receptores (pontos considerados 

representativos de áreas de 300 por 300 metros) a concentração máxima estimada 

pelo modelo independentemente do dia ou da hora do ano em estudo. No fundo 

este é um cenário virtual onde se condensam todos os piores cenários, receptor a 

receptor, numa imagem visual única, resultando numa espécie de “fotografia”dos 

piores cenários, ponto a ponto, como se tivessem ocorrido todos em simultâneo. 

Como exemplo é possível imaginar o mapa de Portugal, onde se colocava para cada 

distrito a temperatura máxima no mesmo mapa. Essa imagem representa somente 

um mapa de Portugal com todas as temperaturas máximas atingidas, e nunca um 

mapa representativo do pior cenário de calor em Portugal. O pior cenário de “calor” 

seria um hipotético dia, onde simultaneamente teriam ocorrido em vários locais 

valores muito elevados de temperatura. No caso de poluição atmosférica, o pior 

cenário poderia ser a conjunção de um dia ou vários dias onde simultaneamente 

teriam ocorrido valores elevados de vários poluentes. Esta análise é de elevada 
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complexidade, dada a infinidade de variáveis em jogo, pelo que está convencionada 

a apresentação gráfica dos valores máximos, em períodos temporais distintos, tal 

como é efectuado neste estudo. 

A comparação entre as concentrações máximas estimadas pelo modelo de 

simulação e os valores de referência ou legalmente aplicáveis é efectuada em forma 

de quadro a seguir a cada apresentação do mapa de distribuição de valores. 

Chama-se a atenção para o facto de os valores presentes nestes quadros 

corresponderem aos valores máximos estimados (VE) para cada poluente em 

análise, dentro do universo de todos os receptores (áreas de 300 por 300 metros) e 

para as 8760 horas simuladas (um ano completo). 

A comparação é efectuada também através da aplicação de um factor de segurança 

(F2) atribuído aos resultados dos modelos Gaussianos. Por aplicação deste factor 

entende-se que os valores reais, estatisticamente, poderão ser metade ou o dobro 

dos valores estimados numericamente.  

Ao comparar os resultados das simulações com a legislação portuguesa é possível 

verificar se, em algum receptor (área de 300 por 300 metros), se prevê que haja 

ultrapassagem do limite legal para a qualidade do ar. 

A OMS não especifica períodos de integração para os valores máximos de exposição 

para as Dioxinas e Furanos. Os valores de referência considerados referem-se a 

níveis de toxicidade equivalente apresentados pela OMS para balizar valores de 

qualidade do ar, a partir de valores medidos. Dado que as amostragens de dioxinas 

e furanos são efectuadas em períodos de 24 a 72 horas, foram considerados os 

valores máximos de 24 horas para fins comparativos. Os valores médios anuais 

foram também considerados como representação de períodos de exposição de 

longa duração. 
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APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

A apresentação dos resultados obtidos no modelo de dispersão de poluentes foi 

realizada com recurso à apresentação de figuras, histogramas e quadros, a saber: 

?  Figuras – onde são apresentadas as manchas de dispersão de poluentes, 

para as concentrações máximas das médias horárias, concentrações das 

máximas das médias diárias e concentrações médias anuais; 

?  Histogramas – onde são apresentadas a distribuição da área abrangida 

pelas concentrações máxima das médias horárias, concentrações das 

máximas das médias diárias e concentrações médias anuais, estimadas para 

cada um dos poluentes; 

?  Quadros – onde é apresentado um resumo dos valores estimados dos 

poluentes e comparação com os respectivos limites legislados. 

 

Poluentes Critério 

?  Dióxido de Enxofre 

A figura seguinte apresenta os valores máximos horários de concentração 

estimados para o SO2 em cada receptor (300 por 300 metros). A escala utilizada 

contém o valor limite horário estipulado na legislação para este poluente, 350 

µg.m-3. 
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Figura 7.41 – Campo estimado das concentrações máximas das médias horárias de 

SO2 (?g.m-3) verificadas no domínio em análise 

 

Visualizando a figura anterior, é possível referir que os valores máximos horários 

mais elevados registados situam-se na gama de concentrações dos 350 aos 500 

µg.m-3 e atingem pequenas áreas localizadas a Sudoeste e Norte da SECIL, 

coincidentes com o aumento de cota do terreno, e com zonas não habitadas. 
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Nestas áreas do domínio, o valor máximo de concentração horário ultrapassa 

pontualmente o valor limite da legislação (350 µg.m-3). 

A figura seguinte  apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

máxima horária de SO2 estimadas pelo modelo. As concentrações apresentadas não 

contemplam o valor de fundo (3 µg.m-3). 
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Figura 7.42 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações máximas horárias 

estimadas para o SO2 

 

A análise do histograma apresentado na figura anterior revela que a gama de 

concentrações mais baixas, dos 0 aos 50 µg.m-3, é a que atinge a maior área do 

domínio em estudo. As concentrações acima do valor limite horário afectam uma 

parcela pouco representativa do domínio total em estudo, com uma dimensão total 

de 0,27 km2. 
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A figura seguinte apresenta os valores máximos diários de concentração estimados 

para o SO2 em cada receptor (300 por 300 metros). A escala utilizada contém o 

valor limite diário estipulado na legislação para este poluente, 125 µg.m-3. 

Figura 7.43 – Campo estimado das concentrações máximas das médias diárias de 

SO2 (?g.m-3) verificadas no domínio em análise 
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Em termos de valores máximos diários registados, observa-se que estes se situam 

abaixo dos 25 µg.m-3 em todo o domínio de estudo. O valor máximo diário, como 

pode ser observado na figura anterior, nunca é atingido.  

A figura seguinte  apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

máxima diária de SO2 estimadas pelo modelo. As concentrações apresentadas não 

contemplam o valor de fundo (3 µg.m-3). 
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Figura 7.44 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações máximas diárias 

estimadas para o SO2  

 

Pelo histograma apresentado na figura anterior é possível referir que 98% do 

domínio em estudo foi afectado por concentrações na gama mais baixa, dos 0 aos 

10 µg.m-3. Contudo, a restante área do domínio é atingida por concentrações com 

impacte pouco significativo na qualidade do ar local, uma vez que não atingem o 

valor limite diário.  
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A figura seguinte apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

para o SO2 em cada receptor (300 por 300 metros). A escala utilizada contém o 

valor limite anual estipulado na legislação para este poluente, 20 µg.m-3. 

 

Figura 7.45 – Campo estimado das concentrações médias anuais de SO2 (?g.m-3) 

verificadas no domínio em análise 
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Os valores médios anuais atingem gamas inferiores aos atingidos em períodos de 

integração mais curtos, como seria de esperar, limitando-se a concentrações de 4 

µg.m-3. 

A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

média anual de SO2 estimadas pelo modelo. As concentrações apresentadas não 

contemplam o valor de fundo (3 µg.m-3). 
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Figura 7.46 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para o SO2  

 

Em termos de médias anuais, a distribuição de área afectada ocorre de forma 

decrescente à medida que a gama de concentrações aumenta. O histograma revela 

também que a área do domínio é afectada na sua totalidade por valores inferiores a 

2,5 µg.m-3. 
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O quadro seguinte resume os valores máximos estimados para o SO2 e estabelece 

a sua comparação com os respectivos valores limite legislados. 

 

Quadro 7.6 – Resumo dos valores estimados de SO2 e comparação com os 

respectivos valores limite legislado 

VE (? g.m-3) 

Referência Designação Período 
VL 

(?g.m-3) 

Valor 

fundo 

(?g.m-3) 

Sem 

F2 
(1) 

Com 

F2 (2) 

Exc. 

Perm

itidas 

Nº de receptores 

(áreas de 300 

por 300 metros) 

onde ocorreram 

excedências em 

n.º superior ao 

permitido 

Valor limite para 

protecção da saúde 

humana 

Horário 350 460 
232 

917 
24 

0 (sem F2) (1) 

0 (com F2) (2) 

Valor limite para 

protecção da saúde 

humana 

Diário 125 25 
14 

47 
3 

0 (sem F2) (1) 

0 (com F2) (2) 

Decreto-Lei 

n.º 111/2002 

Valor limite para 

protecção dos 

ecossistemas 

Anual 20 

3 

4 
3,5 

5 
- - 

Legenda:  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Factor F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos 

das condições reais 

(2) Com a aplicação do Factor F2 considera-se que os valores reais (estatisticamente) podem ser o 

dobro ou metade dos valores estimados numericamente  

 

A análise do quadro anterior permite verificar que alguns receptores (áreas de 300 

por 300 metros) registaram valores de concentração horários de SO2 superiores ao 

valor limite para a qualidade do ar. No entanto, as excedências referidas ocorrem 

em número inferior ao máximo permitido (com e sem aplicação do Factor F2). Em 

termos de valores diários e anuais, nunca foram excedidos os valores limite da 

legislação (mesmo com a aplicação do factor F2). 
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?  Dióxido de Azoto 

A figura seguinte apresenta os valores máximos horários de concentração 

estimados para o NO2 em cada receptor (300 por 300 metros). A escala utilizada 

contém o valor limite horário estipulado na legislação para este poluente, em vigor 

a partir de 2010, de 200 µg.m-3. 

Figura 7.47 – Campo estimado das concentrações máximas das médias horárias de 

NO2 (?g.m-3) verificadas no domínio em análise 
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O mapa de distribuição de valores máximos das médias horárias de NO2 revela que 

uma área significativa do domínio é atingida por valores acima dos 200 µg.m-3 

(valor limite legislado para este poluente). A referida área estende-se a 

Oeste/Sudoeste e Norte da SECIL. Os valores máximos atingidos em todo o 

domínio situam-se na gama dos 500 aos 600 µg.m-3. 

De referir que, no que diz respeito ao NO2, as emissões estão inerentes ao processo 

de combustão, e não tanto ao tipo de combustível utilizado, sendo inclusive mais 

reduzidas, no ano em estudo, nos períodos em que ocorreu valorização energética 

de resíduos. 

A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

máxima horária de NO2 estimadas pelo modelo. As concentrações apresentadas não 

contemplam o valor de fundo (15 µg.m-3).  
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Figura 7.48 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações máximas horárias 

estimadas para o NO2 
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O histograma apresentado permite referir que 88% do domínio em estudo foi 

afectado por concentrações de NO2 abaixo do valor limite horário estipulado. 

Contudo, a restante área do domínio é atingida por concentrações com impacte 

significativo na qualidade do ar local. 

A figura seguinte apresenta o Percentil 98 das concentração médias horárias de NO2 

em cada receptor (300 por 300 metros). A escala utilizada contém o valor limite 

estipulado na legislação para este poluente, em vigor a partir 2010, de 200 µg.m-3. 

Figura 7.49 – Campo estimado do Percentil 98 das concentrações médias horárias 

de NO2 (?g.m-3) do ano em estudo verificadas no domínio em análise 
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Quando se aplica o Percentil 98 aos valores médios horários do ano completo em 

estudo, os valores estimados atingem um máximo de 148 µg.m-3. A redução face 

aos valores máximos horários (Figura 7.47), quer em termos de valores, quer em 

termos de área afectada, indica que apenas 2% dos valores horários se encontram 

nas gamas mais elevadas, ou seja, entre 148 µg.m-3 e 562 µg.m-3. 

A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de Percentil 98 de 

NO2 das concentrações horárias do ano em estudo, estimadas pelo modelo. As 

concentrações apresentadas não contemplam o valor de fundo (15 µg.m-3). 
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Figura 7.50 – Distribuição da área abrangida pelo Percentil 98 dos valores horários 

do ano em estudo estimadas para o NO2 

 

Pelo histograma da figura anterior é possível referir que 94% do domínio em estudo 

foi afectado por concentrações na gama mais baixa, dos 0 aos 25 µg.m-3. Contudo, 

a restante área do domínio é atingida por concentrações inferiores ao valor limite 

estipulado.  
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A figura seguinte apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

para o NO2 em cada receptor (300 por 300 metros). A escala utilizada contém o 

valor limite anual estipulado na legislação para este poluente, 40 µg.m-3. 

Figura 7.51 – Campo estimado das concentrações médias anuais de NO2 (?g.m-3) 

verificadas no domínio em análise 

 

Em termos de valores médios anuais observa-se que em todo o domínio o valor 

máximo atingido foi inferior aos 30 µg.m-3.  
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A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

média anual de NO2 estimadas pelo modelo. As concentrações apresentadas não 

contemplam o valor de fundo (15 µg.m-3). 
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Figura 7.52 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para o NO2 

 

Pelo histograma da figura anterior é possível referir que 99% do domínio em estudo 

foi afectado por concentrações na gama mais baixa, dos 0 aos 5 µg.m-3. A restante 

área do domínio é atingida por concentrações mais elevadas, contudo sempre 

inferiores ao valor limite estipulado.  

O quadro seguinte resume os valores máximos estimados para o NO2 e estabelece 

a sua comparação com os respectivos valores limite legislados. 
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Quadro 7.7 – Resumo dos valores estimados de NO2 e comparação com os 

respectivos valores limite legislado 

VE (? g.m-3) 

Referência Designação Período 
VL  

(?g.m-3) 

Valor 

fundo 

(?g.m-3) 

Sem 

F2 
(1) 

Com 

F2 (2) 

Exc. 

Perm

itidas 

Nº de 

receptores 

(áreas de 300 

por 300 

metros) onde 

ocorreram 

excedências 

em n.º superior 

ao permitido 

Valor limite para 

protecção da 

saúde humana 

Horário 200 (3) 562 
289 

1109 
18 

86 (sem F2) (1) 

278 (com F2) (2) 

Valor limite para 

protecção da 

saúde humana 

Anual 40 (3) 26 
21 

37 
- - 

Decreto-Lei 

n.º 111/2002 

Valor limite para 

protecção da 

vegetação 

Anual 30 26 
21 

37 
- - 

Portaria n.º 

286/93  

Valor limite 

(percentil 98) 
Anual 200(4) 

15 

148 
82 

281 
- - 

Legenda:  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Factor F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos 

das condições reais 

(2) Com a aplicação do Factor F2 considera-se que os valores reais (estatisticamente) podem ser o 

dobro ou metade dos valores estimados numericamente  

(3) Em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2010 

(4) Portaria nº 286/93 em vigor até 1 de Janeiro de 2010, calculado a partir dos valores horários ou de 

períodos inferiores a 1 hora obtidos durante o ano. 

 

No que diz respeito ao NO2, analisando os resultados à luz da Portaria n.º 286/93, 

em vigor até 1 de Janeiro de 2010, é possível constatar que, apenas após aplicação 

do factor F2 mais conservativo (dobro dos valores reais), são excedidos os 

percentis 98 das concentrações médias horárias do ano em estudo. Contudo, deve-
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se salientar que existe a mesma probabilidade das estimativas poderem 

corresponder a metade dos valores. 

O NO2 é o único parâmetro que, com as emissões reais da SECIL, apresenta 

excedências ao valor limite horário do Decreto-Lei n.º 111/2002, em vigor apenas a 

partir de 1 de Janeiro de 2010. De facto, registaram-se 86 (sem F2) e 278 (com 

F2) receptores (áreas de 300 por 300 metros) com mais de 18 horas ao longo do 

ano a registar valores superiores ao valor limite horário.  

Em termos de valor médio anual para protecção da saúde humana, o Decreto-Lei 

n.º 111/2002 é cumprido, mesmo após aplicação do factor F2.  

Sendo o único poluente com valores limite da Portaria n.º 286/93 ainda em vigor, e 

tendo em consideração a aplicação do D.L. n.º 111/2002 a partir de 2010, o NO2 

terá de ser alvo de atenção especial no que diz respeito à implantação de medidas 

de redução das emissões, em particular pelo enquadramento topográfico da SECIL, 

que potencia significativamente a obtenção de valores mais elevados.  

Ressalva-se ainda o facto de os valores de emissão de NO2 não estarem associados 

à valorização energética de resíduos nos fornos de clinquer. De facto, os valores 

horários de emissão, no ano em estudo, são inferiores nos períodos em que ocorre 

valorização energética de resíduos. 

Na f igura seguinte são apresentados os mapas de distribuição dos receptores 

(áreas de 300 por 300 metros) com indicação do número de vezes em que é 

excedido o valor limite previsto no Decreto-Lei n.º 111/2002. 
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Figura 7.53 – Localização dos receptores (áreas de 300 por 300 metros) com 

valores superiores ao limite do D.L. n.º 111/2002, e número de horas com 

excedência 

 

?  Partículas em Suspensão PM10 

A figura seguinte apresenta os valores máximos diários de concentração estimados 

para as partículas na sua fracção PM10 em cada receptor (300 por 300 metros). A 
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escala utilizada contém o valor limite horário estipulado na legislação para este 

poluente, 50 µg.m-3. 

Figura 7.54 – Campo estimado das concentrações máximas das médias diárias de 

PM10 (?g.m-3) verificadas no domínio em análise 

 

Registaram-se valores de concentração máxima diária que atingiram os 42 µg.m-3. 

Dos valores estimados, contudo, 32 µg.m-3 correspondem ao valor de fundo 

assumido para a área de estudo, correspondentes a 76 % dos valores estimados. 
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A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

máxima diária de PM10 estimadas pelo modelo. É de realçar que as concentrações 

apresentadas não contemplam o valor de fundo (32 µg.m-3). 
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Figura 7.55 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações máximas diárias 

estimadas para as PM10 

 

A área do domínio de estudo é totalmente afectada por concentrações de PM10 

entre os 0 e os 10 µg.m-3 (100% do domínio total). Nas condições apresentadas 

(sem valor de fundo) é possível assumir que a totalidade do domínio é afectado por 

concentrações abaixo do valor limite legislado para este poluente. 

A figura seguinte apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

para as partículas na sua fracção PM10 em cada receptor (áreas de 300 por 300 

metros). A escala utilizada contém o valor limite anual estipulado na legislação para 

este poluente, 40 µg.m-3. 
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Figura 7.56 – Campo estimado das concentrações médias anuais de PM10 (?g.m-3) 

verificadas no domínio em análise 

 

Em termos de valores médios anuais foram registadas concentrações de 33 µg.m-3. 

Retirando o valor de fundo assumido estima-se que a contribuição da SECIL será 

insignificante, na ordem de apenas 1 µg.m-3.  
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A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

média anual de PM10 estimadas pelo modelo. É de realçar que as concentrações 

apresentadas não contemplam o valor de fundo (32 µg.m-3). 
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Figura 7.57 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para as PM10 

 

Assumindo apenas a contribuição das emissões da SECIL, é possível afirmar que a 

totalidade do domínio de estudo é atingido por concentrações de PM10 abaixo dos 5 

µg.m-3, correspondendo a concentrações muito inferiores ao valor limite estipulado 

para este poluente. 

O quadro seguinte resume os valores máximos estimados de PM10 e estabelece a 

sua comparação com os respectivos valores limite legislados. 
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Quadro 7.8 – Resumo dos valores estimados de PM10 e comparação com os 

respectivos valores limite legislado 

VE (? g.m-3) 

Referência Designação Período VL (?g.m-3) 

Valor 

fundo 

(?g.m-3) 
Sem 

F2 (1) 

Com 

F2 (2) 

Exc. 

Permitidas 

Nº de receptores 

(áreas de 300 por 

300 metros) onde 

ocorreram 

excedências em 

n.º superior ao 

permitido 

Valor limite 

para protecção 

da saúde 

humana 

Diário 50  42 
37 

52 
35 

0 (sem F2) (1) 

0 (com F2) (2) 

Decreto-Lei 

n.º 111/2002 Valor limite 

para protecção 

da saúde 

humana 

Anual 40 

32 

33 
33 

34 
- - 

Legenda:  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Factor F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos 

das condições reais 

(2) Com a aplicação do Factor F2 considera-se que os valores reais (estatisticamente) podem ser o 

dobro ou metade dos valores estimados numericamente  

 

As partículas PM10 apresentam valores reduzidos no que diz respeito à contribuição 

da SECIL. Mesmo quando se considera um valor de fundo de 32 µg.m-3, os valores 

estimados são inferiores aos valores limite estipulados, para ambos os períodos de 

integração considerados.  

Aplicando o factor F2 aos valores médios diários, obtêm-se valores ligeiramente 

superiores ao valor limite, contudo sem nunca ultrapassar o número máximo de 

excedências permitido por ano.  
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?  Monóxido de Carbono 

A figura seguinte apresenta os valores máximos octo-horários de concentração 

estimados para o CO em cada receptor (áreas de 300 por 300 metros). A escala 

utilizada contém o valor limite anual estipulado na legislação para este poluente, 

10000 µg.m-3. 

Figura 7.58 – Campo estimado das concentrações máximas das médias de 8 horas 

de CO (? g.m-3) verificadas no domínio em análise 
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Os valores de concentração máximos octo-horários registados em todo o domínio 

atingem valo res na ordem dos 1500 µg.m-3, afectando áreas de reduzida dimensão, 

a Oeste/Sudeste e a Norte da SECIL. 

A  figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

máxima de oito horas de CO estimadas pelo modelo. É de realçar que as 

concentrações apresentadas não contemplam o valor de fundo (226 µg.m-3). 
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Figura 7.59 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações máximas de oito 

horas estimadas para o CO 

 

Na figura anterior observa-se que uma parcela significativa do domínio é atingida 

por concentrações muito reduzidas de CO, não se chegando a registar, em qualquer 

receptor, concentrações sequer próximas do valor limite.  

A figura seguinte apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

para o CO em cada receptor (áreas de 300 por 300 metros). Como não há valor 
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limite anual para o CO, a escala utilizada contém o valor limite octo-horário 

estipulado na legislação para este poluente, 10000 µg.m-3. 

Figura 7.60 – Campo estimado das concentrações médias anuais de CO (? g.m-3) 

verificadas no domínio em análise 

 

Em termos de valores médios anuais, são apresentados valores máximos na gama 

dos 242 aos 250 µg.m-3. Dos valores estimados, contudo, 226 µg.m-3 
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correspondem ao valor de fundo assumido para a área de estudo, ou seja, a 93% 

dos valores estimados. 

A figura anterior apresenta a distribuição de área por gamas de concentração média 

anual de CO estimadas pelo modelo. É de realçar que as concentrações 

apresentadas não contemplam o valor de fundo (226 µg.m-3). 
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Figura 7.61 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para o CO 

 

Mais uma vez se observa, no histograma da figura anterior, que uma parcela 

significativa do domínio é atingida por concentrações muito reduzidas de CO. 

O quadro seguinte apresenta o valor máximo estimado de CO e estabelece a sua 

comparação com o valor limite legalmente aplicável. 
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Quadro 7.9 – Resumo do valor estimado de CO e comparação com o respectivo 

valor limite legislado 

VE (? g.m-3) 

Referência Designação Período 
VL  

(?g.m-3) 

Valor 

fundo 

(?g.m-3) 
Sem F2 (1) Com F2 (2) 

Decreto-Lei 

n.º 111/2002 

Valor limite para protecção 

da saúde humana 

Máximo diário 

das médias de 8 

horas 

10000 226 1536 
2846 

881 

Legenda:  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Factor F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos 

das condições reais 

(2) Com a aplicação do Factor F2 considera-se que os valores reais (estatisticamente) podem ser o 

dobro ou metade dos valores estimados numericamente  

O monóxido de carbono apresenta valores máximos estimados para períodos octo-

horários bastante inferiores ao valor limite da legislação, com e sem aplicação do 

factor F2. Assim, considera-se que as emissões deste poluente são negligenciáveis 

para a qualidade do ar da envolvente. 

 

Poluentes Inorgânicos 

?  Chumbo 

A figura seguinte apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

para o chumbo em cada receptor (áreas de 300 por 300 metros). A escala utilizada 

contém o valor limite anual estipulado na legislação para este poluente, 500 ng.m-3. 
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Figura 7.62 –Campo estimado das concentrações médias anuais de chumbo(ng.m-3) 

verificadas no domínio em análise 

 

Analisando o mapa de distribuição apresentado verifica-se que os valores de 

concentrações de chumbo são muito reduzidos. Os valores máximos observados em 

todo o domínio situam-se na gama dos 0,02 a 0,2 ng.m-3, ocorrendo em receptores 

(áreas de 300 por 300 metros) localizados a Norte e Oeste/Sudoeste da instalação, 

zonas de relevo muito acentuado. 
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A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

média anual de chumbo estimadas pelo modelo. 
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Figura 7.63 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para o chumbo 

 

As concentrações máximas de chumbo foram registadas em apenas 2% da área 

total do domínio (4,6 km2). O histograma evidencia a reduzida dimensão dos 

valores de concentração de chumbo obtidos pelo modelo. 

O quadro seguinte apresenta o valor máximo estimado de Pb e estabelece a sua 

comparação com o valor limite legalmente aplicável. 
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Quadro 7.10 – Resumo do valor estimado de Pb e comparação com o respectivo 

valor limite legislado 

VE (? g.m-3) 
Referência Designação Período 

VL 

(?g.m-3) Sem F2 (1) Com F2 (2) 

Decreto-Lei 

n.º 

111/2002 

Valor limite para protecção 

da saúde humana 
Anual 0,5 0,04E-3 

0,08E-3 

0,02E-3 

Legenda:  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Factor F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos 

das condições reais 

(2) Com a aplicação do Factor F2 considera-se que os valores reais (estatisticamente) podem ser o 

dobro ou metade dos valores estimados numericamente  

A análise do quadro anterior revela que a simulação de Chumbo, com e sem 

aplicação do factor F2, produziu valores de concentração muito inferiores aos 

valores de referência para a qualidade do ar. Assim, o impacte relativo às emissões 

deste metal é considerado negligenciável. 

 

?  Arsénio 

A figura seguinte apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

para o arsénio em cada receptor (áreas de 300 por 300 metros). A escala utilizada 

contém o valor alvo anual estipulado para este poluente, 6 ng.m-3. 
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Figura 7.64 – Campo estimado das concentrações médias anuais de arsénio(ng.m-3) 

verificadas no domínio em análise 

 

A figura anterior mostra que os valores máximos de Arsénio registados se situam 

numa gama de valores muito reduzida, entre os 0,002 e os 0,02 ng.m-3. Tal como 

se tem vindo a verificar nos restantes poluentes, as manchas representativas das 

concentrações mais elevadas correspondem a locais de relevo acentuado. 
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A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

média anual de arsénio estimadas pelo modelo. 
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Figura 7.65 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para o arsénio 

 

As concentrações máximas de arsénio, entre 0,002 e 0,02 ng.m-3, foram registadas 

em apenas 11% da área total do domínio (25,4 km2). O histograma evidencia a 

reduzida dimensão dos valores de concentração de arsénio obtidos pelo modelo. 

 

O quadro seguinte apresenta o valor máximo estimado de arsénio e estabelece a 

sua comparação com o valor-alvo recomendado. 
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Quadro 7.11 – Resumo do valor estimado de As e comparação com o respectivo 

valor alvo 

VE (ng.m-3) 
Referência Designação Período 

VL  

(ng.m-3) Sem F2 (1) Com F2 (2) 

Directiva 

2004/107/CE 

Valor alvo para o teor total 

na fracção PM10 
Anual 6 0,012 

0,006 

0,024 

Legenda:  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Factor F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos 

das condições reais 

(2) Com a aplicação do Factor F2 considera-se que os valores reais (estatisticamente) podem ser o 

dobro ou metade dos valores estimados numericamente  

A análise do quadro anterior revela que a simulação de Arsénio, com e sem 

aplicação do factor F2, produziu valores de concentração muito inferiores aos 

valores alvo para a qualidade do ar. Assim, o impacte relativo às emissões deste 

parâmetro é considerado negligenciável. 

 

?  Mercúrio 

A figura seguinte  apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

para o mercúrio em cada receptor (áreas de 300 por 300 metros). A escala 

utilizada contém o valor anual recomendado pela OMS para este poluente, 1000 

ng.m-3. 
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Figura 7.66 – Campo estimado das concentrações médias anuais de mercúrio 

(ng.m-3) verificadas no domínio em análise 

 

Analisando o mapa de distribuição apresentado verifica-se que os valores de 

concentrações de mercúrio são muito reduzidos. Os valores máximos observados 

em todo o domínio situam-se na gama dos 0,01 a 0,1 ng.m-3, ocorrendo em 

receptores (áreas de 300 por 300 metros) localizados a Norte e Oeste/Sudoeste da 

instalação, zonas de relevo muito acentuado. 
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A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

média anual de mercúrio estimadas pelo modelo. 
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Figura 7.67 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para o mercúrio 

 

As concentrações máximas de mercúrio foram registadas em 4% da área total do 

domínio (8,5 km2). O histograma evidencia a reduzida dimensão dos valores de 

concentração de mercúrio obtidos pelo modelo.  

 

O quadro seguinte apresenta o valor máximo estimado de mercúrio e estabelece a 

sua comparação com o valor recomendado. 
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Quadro 7.12 – Resumo do valor estimado de Hg e comparação com o respectivo 

valor limite recomendado 

VE (? g.m-3) 
Referência Designação Período 

VL  

(µg.m-3) Sem F2 (1) Com F2 (2) 

OMS 
Nível de concentração sem 

efeitos adversos 
Anual 1 3,4E-5 

1,7E-5 

6,8E-5 

Legenda:  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Factor F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos 

das condições reais 

(2) Com a aplicação do Facto r F2 considera-se que os valores reais (estatisticamente) podem ser o 

dobro ou metade dos valores estimados numericamente  

A análise ao quadro anterior revela que a simulação de Mercúrio, com e sem 

aplicação do factor F2, produziu valores de concentração muito inferiores aos 

valores de referência para a qualidade do ar. Assim, o impacte relativo às emissões 

deste metal é considerado negligenciável. 

 

?  Cádmio 

A figura seguinte apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

para o cádmio em cada receptor (áreas de 300 por 300 metros). A escala utilizada 

contém o valor alvo anual estipulado para este poluente, 5 ng.m-3. 
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Figura 7.68 – Campo estimado das concentrações médias anuais de cádmio(ng.m-3) 

verificadas no domínio em análise 

 

Analisando o mapa de distribuição apresentado verifica-se que os valores de 

concentrações de cádmio são muito reduzidos. Os valores máximos observados em 

todo o domínio situam-se na gama dos 0,002 a 0,02 ng.m-3, ocorrendo em 

receptores (áreas de 300 por 300 metros) localizados a Norte e Sudoeste da 

instalação, zonas de relevo acentuado. 
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A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

média anual de cádmio estimadas pelo modelo. 
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Figura 7.69 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para o cádmio 

 

As concentrações máximas de cádmio foram registadas em 1,6% da área total do 

domínio (3,6 km2). O histograma evidencia a reduzida dimensão dos valores de 

concentração de cádmio obtidos pelo modelo.  

 

O quadro seguinte apresenta o valor máximo estimado de cádmio e estabelece a 

sua comparação com o valor alvo recomendado. 
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Quadro 7.13 – Resumo do valor estimado de Cd e comparação com o respectivo 

valor recomendado 

VE (ng.m-3) 
Referência Designação Período 

VL 

(ng.m-3) Sem F2(1) Com F2(2) 

Directiva 

2004/107/C

E 

Valor alvo para o teor total 

na fracção PM10 
Anual 5 0,003 

0,002 

0,006 

Legenda:  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Factor F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos 

das condições reais 

(2) Com a aplicação do Factor F2 considera-se que os valores reais (estatisticamente) podem ser o 

dobro ou metade dos valores estimados numericamente  

A análise ao quadro anterior revela que a simulação de Cádmio, com e sem 

aplicação do factor F2, produziu valores de concentração muito inferiores aos 

valores de referência para a qualidade do ar. Assim, o impacte relativo às emissões 

deste metal é considerado negligenciável. 

 

?  Níquel 

A figura seguinte  apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

para o níquel em cada receptor (áreas de 300 por 300 metros). A escala utilizada 

contém o valor alvo anual estipulado para este poluente, 20 ng.m-3. 
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Figura 7.70 – Campo estimado das concentrações médias anuais de níquel (ng.m-3) 

verificadas no domínio em análise 

 

Analisando o mapa de distribuição apresentado verifica-se que os valores de 

concentrações de níquel são muito reduzidos. Os valores máximos observados em 

todo o domínio situam-se na gama dos 0,01 a 0,1 ng.m-3, ocorrendo numa área 

alargada, que se estende em redor da SECIL.  
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A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

média anual de níquel estimadas pelo modelo. 
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Figura 7.71 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para o níquel 

 

As concentrações máximas de cádmio foram registadas em 15% da área total do 

domínio (34,5 km2). O histograma evidencia a reduzida dimensão dos valores de 

concentração de níquel obtidos pelo modelo. 

 

O quadro seguinte apresenta o valor máximo estimado de níquel e estabelece a sua 

comparação com o valor alvo recomendado. 
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Quadro 7.14 – Resumo do valor estimado de Ni e comparação com o respectivo 

valor recomendado 

VE (ng.m-3) 
Referência Designação Período 

VL  

(ng.m-3) Sem F2 (1) Com F2 (2) 

Directiva 

2004/107/C

E 

Valor alvo para o teor total 

na fracção PM10 
Anual 20 0,071 

0,035 

0,142 

Legenda:  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Factor F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos 

das condições reais 

(2) Com a aplicação do Factor F2 considera-se que os valores reais (estatisticamente) podem ser o 

dobro ou metade dos valores estimados numericamente  

A análise ao quadro anterior revela que a simulação de Níquel, com e sem aplicação 

do factor F2, produziu valores de concentração muito inferiores aos valores de 

referência para a qualidade do ar. Assim, o impacte relativo às emissões deste 

parâmetro é considerado negligenciável. 

 

?  Crómio 

Dado que, nas medições efectuadas nos fornos da SECIL-Outão, não foi 

determinada a fracção de crómio hexavalente, foram considerados dois sub 

cenários nas simulações, de forma a abranger um cenário mais conservativo e um 

cenário mais real. Assim, dentro de cada Cenário, considerou-se que a fracção de 

crómio hexavalente corresponde a 2% do crómio total (subcenário Cr6+2%) e a 

10% do crómio total (subcenário Cr6+10%). 

Esta percentagem foi também confirmada com base em inventários de emissões de 

outros países, dado tal discretização não existir em Portugal, com diferenciação do 

crómio III e do crómio VI, para grupos de indústrias nos quais se incluem as 

cimenteiras.  
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Mesmo tendo em conta estas considerações, foram efectuadas estimativas, num 

segundo sub cenário, tendo em consideração que uma maior fracção (10%) do 

crómio emitido pela instalação ocorre sob a forma de crómio hexavalente. 

A figura seguinte apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

de crómio, para o sub cenário Cr6+ 2%, em cada receptor (áreas de 300 por 300 

metros). A escala utilizada contém os valores de referência considerados e que 

correspondem, do risco maior para o menor, aos valores 2,5, 0,25 e 0,025 ng.m-3. 

Figura 7.72–Campo estimado das concentrações médias anuais de Cr6+ 2%(ng.m-3) 

verificadas no domínio em análise 



               

             

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

Outão           Página VII.97 

 

UVW 

Em termos de Cr6+ 2% o mapa apresenta valores de concentração muito reduzidos, 

atingindo um máximo situado na gama entre os 0,00025 e os 0,0025 ng.m-3. A 

dispersão do poluente ocorre sobre as zonas de relevo mais acentuado, a Norte e a 

Oeste/ Sudoeste da instalação.  

A  figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

média anual de crómio hexavalente (assumindo 2% da fracção total) estimadas 

pelo modelo. 
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Figura 7.73 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para o Cr6+ 2%. 

 

A maior parcela do domínio é afectada por concentrações entre os 0,000025 e os 

0,00025 ng.m-3 (75%). Segundo os valores de referência, em toda a área do 

domínio os receptores são afectados por valores sem risco associado. 
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A figura seguinte apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

de crómio, para o sub cenário Cr6+10%, em cada receptor (áreas de 300 por 300 

metros). A escala utilizada contém os valores de referência considerados e que 

correspondem, do risco maior para o menor, aos valores 2,5, 0,25 e 0,025 ng.m-3. 

Figura 7.74 – Campo estimado das concentrações médias anuais de Cr6+ 10% 

(ng.m-3) verificadas no domínio em análise 
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No que diz respeito ao Cr6+ 10%, o mapa apresenta concentrações máximas entre 

os 0,0025 e os 0,025 ng.m-3, nas zonas de relevo acentuado, a Oeste/Sudoeste e 

Norte da instalação. 

A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

média anual de crómio hexavalente (assumindo 10% da fracção total) estimadas 

pelo modelo. 
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Figura 7.75 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para o Cr6+ 10% 

 

A maior parcela do domínio é afectado por concentrações entre os 0,000025 e os 

0,00025 ng.m-3 (55%). Segundo os valores de referência, a área do domínio é 

afectada por concentrações de crómio hexavalente associadas a riscos inferiores a 

1:1 000 000. 
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O quadro seguinte apresenta os valores máximos estimados de Cr6+ 2% e de Cr6+ 

10% e estabelece a sua comparação com os valores de concentração 

recomendados. 

 

Quadro 7.15 – Resumo dos valores estimados de Cr VI, para ambas as fracções 

consideradas e comparação com o respectivo valor recomendado 

VE Cr6+ 2% 

(ng.m-3) 

VE Cr6+ 10% 

(ng.m-3) 
Referência Designação Período 

VR 

(ng.m-3) 
Sem F2 (1) 

Com F2 
(2) 

Sem F2 
(1) 

Com F2 
(2) 

Risco 1:10 000 - 2,5  9,3E-4 
5E-4 

1,9E-3 
4,6E-3 

2,3E-3 

9,2E-3 

Risco 1:100 000 - 0,25 9,3E-4 
5E-4 

1,9E-3 
4,6E-3 

2,3E-3 

9,2E-3 
OMS 

Risco 1:1 000 000 - 0,025 9,3E-4 
5E-4 

1,9E-3 
4,6E-3 

2,3E-3 

9,2E-3 

Legenda:  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VR – Valor estimado de Risco  

(1) Sem aplicação do Factor F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos 

das condições reais 

(2) Com a aplicação do Factor F2 considera-se que os valores reais (estatisticamente) podem ser o 

dobro ou metade dos valores estimados numericamente  

Pela análise do quadro anterior é possível referir que no cenário estabelecido para 

uma fracção de 2% de Crómio VI, os valores estimados, com e sem aplicação de 

F2, posicionam-se num nível inferior ao valor previsto para um risco de 

1:1.000.000 (risco mais reduzido). Assumindo 10 % do crómio total é emitido na 

forma de crómio hexavalente, os valores reais, com e sem aplicação do factor F2, 

continuam a situar-se abaixo do valor correspondente ao risco de 1:1.000.000 

(risco mais reduzido). 

 



               

             

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

Outão           Página VII.101 

 

UVW 

?  Manganês 

A figura seguinte apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

para o manganês em cada receptor (áreas de 300 por 300 metros). A escala 

utilizada contém o valor recomendado pela OMS para este poluente, 150 ng.m-3. 

 

Figura 7.76 – Campo estimado das concentrações médias anuais de manganês 

(ng.m-3) verificadas no domínio em análise 
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Analisando o mapa de distribuição apresentado verifica-se que os valores de 

concentração de manganês são muito reduzidos. Os valores máximos observados 

em todo o domínio situam-se na gama dos 0,015 a 0,15 ng.m-3, ocorrendo em 

receptores (áreas de 300 por 300 metros) localizados a Norte e Oeste/Sudoeste da 

instalação, zonas de relevo muito acentuado. 

A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

média anual de manganês estimadas pelo modelo. 
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Figura 7.77 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para o manganês 

 

As concentrações máximas de manganês foram registadas em 4% da área total do 

domínio (10 km2). O histograma evidencia a reduzida dimensão dos valores de 

concentração de manganês obtidos pelo modelo.  
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O quadro seguinte apresenta o valor máximo estimado de manganês e estabelece a 

sua comparação com o valor de concentração recomendado. 

 

Quadro 7.16 – Resumo do valor estimado de Mn e comparação com o respectivo 

valor recomendado 

VE (ng.m-3) 
Referência Designação Período 

VL  

(ng.m-3) Sem F2 (1) Com F2 (2) 

OMS 
Nível de concentração sem 

efeitos adversos 
Anual 150 0,05 

0,025 

0,10 

Legenda:  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Factor F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos 

das condições reais 

(2) Com a aplicação do Factor F2 considera-se que os valores reais (estatisticamente) podem ser o 

dobro ou metade dos valores estimados numericamente  

 

A análise ao quadro anterior revela que a simulação de Manganês, com e sem 

aplicação do factor F2, produziu valores de concentração muito inferiores aos 

valores de referência para a qualidade do ar. Assim, o impacte relativo às emissões 

deste parâmetro é considerado negligenciável. 

 

7.3.2.7. VANÁDIO 

A figura seguinte apresenta os valores máximos das médias diárias de 

concentração estimados para o vanádio em cada receptor (áreas de 300 por 300 

metros). A escala utilizada contém o valor de referência anual estipulado pela OMS 

para este poluente, 1000 ng.m-3. 
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Figura 7.78 – Campo estimado das concentrações máximas das médias diárias de 

vanádio (ng.m-3) verificadas no domínio em análise 

 

No que diz respeito aos valores máximos diários, regista-se também para este 

metal a ocorrência de valores baixos, bem como distribuições de valores de acordo 

com a topografia da envolvente. Os valores máximos estimados situam-se na gama 

entre 0,1 e 1 ng.m-3. 
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A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

máxima diária de vanádio estimadas pelo modelo. 
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Figura 7.79 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações máximas diárias 

estimadas para o vanádio 

 

As concentrações máximas diárias de vanádio foram registadas em apenas 0,7% da 

área total do domínio (1,5 km2). O histograma evidencia a reduzida dimensão dos 

valores de concentração de vanádio obtidos pelo modelo.  

A figura seguinte apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

para o vanádio em cada receptor (áreas de 300 por 300 metros). Como não há 

valor de referência anual para este poluente, a escala utilizada contém o valor de 

referência diário, 1000 ng.m-3. 
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Figura 7.80 –Campo estimado das concentrações médias anuais de vanádio(ng.m-3) 

verificadas no domínio em análise 

 

Em termos de médias anuais, registam-se distribuições de valores semelhantes às 

máximas diárias, no entanto, com concentrações bem mais reduzidos, como seria 

de esperar. Os valores máximos atingidos situam-se na gama de concentrações de 

0,001 e 0,01 ng.m -3. 
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A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

média anual de vanádio estimadas pelo modelo. 
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Figura 7.81 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para o vanádio 

 

As concentrações máximas das médias anuais de vanádio, entre 0,001 e 0,01 

ng.m-3, foram registadas em 18,6% da área total do domínio (42,5 km2). O 

histograma evidencia a reduzida dimensão dos valores de concentração de vanádio 

obtidos pelo modelo. 

O quadro seguinte apresenta o valor máximo estimado de vanádio e estabelece a 

sua comparação com o valor de concentração recomendado. 
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Quadro 7.17 – Resumo do valor estimado de Vanádio e comparação com o 

respectivo valor recomendado 

VE (? g.m-3) 
Referência Designação Período 

VR  

(µg.m-3) Sem F2 (1) Com F2 (2) 

OMS 
Nível de concentração sem 

efeitos adversos 
Diário 1 1,72E-4 

8,6E-5 

3,44E-4 

Legenda:  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VR – Valor estimado de Risco  

(1) Sem aplicação do Factor F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos 

das condições reais 

(2) Com a aplicação do Factor F2 considera-se que os valores reais (estatisticamente) podem ser o 

dobro ou metade dos valores estimados numericamente  

A análise ao quadro anterior revela que a simulação de Vanádio, com e sem 

aplicação do factor F2, produziu valores de concentração muito inferiores aos 

valores de referência para a qualidade do ar. Assim, o impacte relativo às emissões 

deste parâmetro é considerado negligenciável. 

 

Poluentes Orgânicos 

?  Dioxinas e Furanos (PCDD/DF) 

A OMS não especifica valores máximos de exposição para as Dioxinas e Furanos. Os 

valores de referência considerados referem-se a níveis de toxicidade equivalente 

apresentados pela OMS para balizar valores de qualidade do ar, a partir de valores 

medidos. Dado que as amostragens de dioxinas e furanos são efectuadas em 

períodos de 24 a 72 horas, foram considerados os valores máximos de 24 horas 

para fins comparativos. Os valores médios anuais foram também considerados 

como representação de períodos de exposição de longa duração. 

A figura seguinte apresenta os valores máximos das médias diárias de 

concentração estimados para as dioxinas e furanos em cada receptor (áreas de 300 

por 300 metros). A escala utilizada contém os valores de referência considerados 

para este poluente, 0,1 e 0,3 pg.m-3. 
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Figura 7.82 – Campo estimado das concentrações máximas das médias diárias de 

dioxinas e furanos (pg.m-3) verificadas no domínio em análise 

 

O campo de concentrações apresenta valores muito reduzidos. As concentrações 

máximas diárias observadas em todo o domínio situam-se na gama entre os 0,001 

e 0,01 pg.m-3, ocorrendo em receptores (áreas de 300 por 300 metros) localizados 

a Norte e Sudoeste da instalação, zonas de relevo acentuado. 
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A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

máxima diária de dioxinas e furanos (valor I-TEQ) estimadas pelo modelo. 
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Figura 7.83 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações máximas diárias 

estimadas para as dioxinas e furanos 

 

As concentrações máximas das médias diárias de dioxinas e furanos foram 

registadas em 2% da área total do domínio (4 km2). O histograma evidencia a 

reduzida dimensão dos valores de concentração de dioxinas e furanos obtidos pelo 

modelo.  

A figura seguinte apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

para as dioxinas e furanos em cada receptor (áreas de 300 por 300 metros). A 

escala utilizada contém os valores de referência considerados para este poluente, 

0,1 e 0,3 pg.m-3. 

 



               

             

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

Outão           Página VII.111 

 

UVW 

Figura 7.84 – Campo estimado das concentrações médias anuais de dioxinas e 

furanos (pg.m-3) verificadas no domínio em análise 

 

No que diz respeito aos valores médios anuais, é possível constatar que, mais uma 

vez, se obtêm valores bastante reduzidos. As manchas com concentrações mais 

altas deste cenário são quase imperceptíveis, estando localizadas nas zonas de 

maior relevo, Sudoeste e Norte da instalação em estudo, tal como se tem vindo a 

verificar. 
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A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

médias anuais de dioxinas e furanos (valor I-TEQ) estimadas pelo modelo. 
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Figura 7.85 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para as dioxinas e furanos 

 

As concentrações máximas das médias anuais de dioxinas e furanos foram 

registadas em 0,3% da área total do domínio (0,7 km2). O histograma evidencia a 

reduzida dimensão dos valores de concentração de dioxinas e furanos obtidos pelo 

modelo. Em 53% da área total do domínio de estudo foram obtidos valores de 

concentração de zero. 

O quadro seguinte apresenta os valores de referência considerados para as dioxinas 

e furanos, e estabelece a sua comparação com os valores de concentração 

estimados pelo modelo. 
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Quadro 7.18 – Resumo dos valores estimados de PCDD/DF e comparação com o 

respectivo valor de referência 

VE (I-TEQ) 

(pg.m-3) Referência Designação Período 
VR (I-TEQ) 

(pg.m-3) 
Sem F2 (1) Com F2 (2) 

Diário > 0,3  4E-3 
2E-3 

8E-3 Zonas afectadas por fontes 

emissoras locais 
Anual > 0,3 1,1E-4 

0,55E-4 

2,2E-4 

Diário 0,1 4E-3 
2E-3 

8E-3 

OMS 

Zonas urbanas (valor típico) 

Anual 0,1 1,1E-4 
0,55E-4 

2,2E-4 

Legenda:  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VR – Valor de Referência  

(1) Sem aplicação do Factor F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos 

das condições reais 

(2) Com a aplicação do Factor F2 considera-se que os valores reais (estatisticamente) podem ser o 

dobro ou metade dos valores estimados numericamente  

O quadro anterior mostra que os valores estimados de dioxinas e furanos, quer no 

que diz respeito aos valores máximos diários, quer às médias anuais, são 

consideravelmente inferiores ao valor indicado pela OMS para zonas afectadas por 

fontes emissoras locais, e também inferiores ao valor indicado como tipicamente 

associado a zonas urbanas. 

De acordo com as simulações efectuadas para os poluentes em estudo, e 

considerando que os valores estimados são estatisticamente representativos das 

condições reais (Cenário Real) (dado que os valores reais podem ser 

teoricamente metade ou o dobro dos valores estimados pelo modelo), é possível 

constatar: 

?  A nível das condições Topográficas/Climatológicas: 

o A topografia é o factor com maior relevância nas concentrações 

estimadas pelo modelo. De facto, os valores mais elevados 

coincidiram geralmente com as zonas de terreno mais elevado; 
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o A direcção do vento ao longo do período considerado foi 

predominantemente de Noroeste, contudo as áreas abrangidas por 

valores mais elevados situaram-se a Oeste/Sudoeste e a Norte do 

Complexo Fabril, reflectindo a consideração efectuada no ponto 

anterior, tendo que ser realçado que estas concentrações ocorrem 

por períodos de tempo menores do que as concentrações mais baixas 

ocorridas nas direcções do vento dominante; 

?  A nível dos resultados obtidos nos Poluentes Critério: 

o Os fornos de clinquer apresentam valores de emissão relativamente 

elevados para os óxidos de azoto, o que se reflecte no impacte 

destas fontes na qualidade do ar local relativamente a este poluente. 

Em termos médios, o valor de emissão real está muito próximo do 

valor limite de emissão. De referir que os elevados valores de 

emissão de óxidos de azoto estão relacionados com o processo de 

combustão em si mesmo, e não com o tipo de combustível utilizado. 

No entanto comparando os valores médios horários de emissão com 

e sem valorização energética, regista-se que, com valorização 

energética, os valores de emissão de NO2 são em média mais 

reduzidos; este fenómeno, aparentemente contraditório, tem a ver 

não com a composição intrínseca dos combustíveis mas sim com o 

seu poder calorífico. Como os combustíveis alternativos 

(especialmente os RIB) tem um PCI mais baixo que os tradicionais 

(carvão e/ou petcoque) a quantidade de energia na chama baixa 

necessariamente, levando à produção de menor quantidade de 

óxidos de azoto térmico.  

o Dos poluentes em estudo, o dióxido de azoto foi o único que 

apresentou valores de concentração no ar ambiente acima do valor 

limite horário previsto no Decreto-Lei n.º 111/2002, que prevê 

valores limite para protecção da saúde humana. No entanto, para 

este poluente ainda se encontra em vigor uma norma transitória, até 

Janeiro de 2010. Assim, o valor limite aplicável na presente data 
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refere-se ao valor previsto na Portaria n.º 286/93. Este valor, no pior 

cenário obtido, não foi excedido, o que coloca a SECIL-OUTÂO, face 

às simulações efectuadas, numa situação de cumprimento integral da 

legislação aplicável. 

?  A nível dos resultados obtidos nos Poluentes Inorgânicos: 

o Os valores estimados para o conjunto de poluentes inorgânicos são 

sempre extremamente baixos, sendo, em muito, inferiores aos 

valores limite e de referência. No caso específico do crómio 

hexavalente, o risco associado aos valores estimados é muito 

reduzido, contudo o mesmo aumenta em função do cenário 

considerado (de emissões reais para emissões correspondentes ao 

valor limite de emissão), e da percentagem de emissão face aos 

valores de crómio total (de 2% para 10%). 

?  A nível dos resultados obtidos nos Poluentes Orgânicos: 

o Os valores obtidos nas simulações para as dioxinas e furanos foram 

sempre bastante inferiores ao valor indicado pela OMS para as zonas 

afectadas por fontes emissoras locais, e também inferiores ao valor 

indicado como tipicamente associado a zonas urbanas. 

Desta forma, em forma de síntese, constata-se que a SECIL-Outão cumpre a 

legislação portuguesa actualmente em vigor, bem como os valores de referência ou 

valores limite internacionais  (Directivas Comunitárias e OMS), quando aplicáveis, 

considerando-se que os impactes são pouco significativos a nível da qualidade do 

ar. 

7.3.2.8. CENÁRIO VALOR LIMITE DE EMISSÃO 
(VLE) 

Como assinalado acima foi também levado a cabo uma segunda simulação que 

essencialmente se assume como uma análise de sensibilidade. Assim sendo, é 

estabelecido um cenário fictício, em que as fontes da SECIL-Outão estão a emitir 

continuamente, ao longo de um ano, o Valor Limite de Emissão estabelecido, para 
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cada poluente e para cada fonte, na Licença Ambiental da instalação. O objectivo 

último deste estudo passa por perceber até que ponto é possível a SECIL influenciar 

negativamente a qualidade do ar local, partindo do princípio que se encontra no 

limite do cumprimento da Licença Ambiental. 

As concentrações obtidas na simulação são, como na simulação anterior,  

posteriormente comparadas com a legislação em vigor ou outras referências, como 

Directivas comunitárias aplicáveis ou valores alvo da OMS.  

Para esta simulação aplicou-se toda a metodologia descrita mais acima e em 

pormenor no Anexo V.2. A área, os dados meteorológicos e os poluentes foram os 

mesmos que foram utilizados na primeira simulação. 

MODELAÇÃO DA DISPERSÃO À ESCALA LOCAL 

No estudo de modelação foi considerado que as chaminés estariam a emitir as 

quantidades máximas admissíveis para cada poluente. Os factores de emissão 

máximos foram determinados a partir das condições médias de emissão reais das 

fontes e dos valores limite de emissão estabelecidos na Licença Ambiental para 

cada poluente. Uma vez que os valores limite de emissão são estabelecidos para 

conjuntos de metais, e não para cada metal individualmente (com excepção do 

mercúrio) foi necessário determinar o VLE ponderado de cada poluente. Assim, 

primeiramente determinou-se a fracção de emissão real de cada poluente face ao 

total de emissão do conjunto de poluentes em que se encontra inserido. De seguida 

aplicou-se essa fracção ao VLE conjunto obtendo-se desta forma valores 

ponderados para cada poluente. Em anexo é descrito mais pormenorizadamente o 

processo de cálculo e são apresentados todos os valores intermédios utilizados no 

cálculo. É de salientar que este procedimento só é possível porque a SECIL efectua 

medições discriminadas por metal, apesar da Licença Ambiental apresentar um 

valor limite conjunto para os metais. 

Para o NO2, assumiu-se um dos métodos recomendados pela EPA para conversão 

do NOX em NO2 (Ozone Limiting Method). Para tal foram utilizados valores de ozono 

referentes ao período em estudo da Estação da Rede de Qualidade do Ar da SECIL 

localizada na Serra da Arrábida. 
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O método OLM é considerado conservativo (dentro dos métodos que consideram as 

reacções químicas de conversão dos óxidos de azoto na atmosfera), já que entra 

em consideração apenas com a reacção de conversão de NO e O3 em NO2, não 

entrando em linha de conta com a reacção inversa de dissociação de NO2. Para 

além disso, assume que a mistura na pluma é uniforme, o que resultará numa 

sobreavaliação das concentrações de NO2.  

Os quadros seguintes apresentam as emissões das fontes  em estudo. No caso das 

emissões em contínuo é apresentado um intervalo de emissões com o mínimo e o 

máximo valor obtido durante o ano de medições. Os dados de base utilizados para 

o cálculo dos factores de emissão são apresentados no Anexo V.4 – Apresentação 

dos Valores Base Utilizados nas Simulações. 

Os valores de fundo utilizados como aproximação para estimar a contribuição das 

restantes fontes existentes na área de estudo (naturais, industriais e urbanas), 

calculados de acordo com os critérios estabelecidos no capítulo da metodologia, 

terão necessariamente de ser analisados tendo em consideração as seguintes 

limitações inerentes à sua aplicação: 

- Os valores de fundo, considerando nestes a contribuição de outras fontes 

emissoras, variam ao longo de um ano quer com as condições meteorológicas, quer 

com a variação das emissões das fontes existentes na envolvente em termos locais 

e regionais. 

- Os valores de fundo variam no espaço, tendo em conta o tipo de ocupação do 

solo, a altimetria do terreno, a distância e o posicionamento relativo às fontes 

emissoras e à orla costeira. 

Quadro 7.19 – Emissões dos Fornos da SECIL-Outão 

Fonte  
Poluente  

J8P51 (g.s-1) J9P51 (g.s-1) 

SO2 14,19 20,87 

NO2 39,15 57,57 

PM10 
(1) 0,97 1,44 
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Fonte  
Poluente  

J8P51 (g.s-1) J9P51 (g.s-1) 

CO 48,93 71,97 

Pb 3,67E-03 3,96E-03 

As 9,79E-04 1,08E-03 

Hg 2,45E-03 3,60E-03 

Cd 3,18E-04 8,64E-04 

Ni 3,43E-03 9,72E-03 

Cr 2,45E-03 6,12E-03 

Mn 5,14E-03 4,32E-03 

V 7,34E-04 1,08E-03 

PCDD/PCDF 4,89E-09 7,1967E-09 

(1) O valor de PM10 foi obtido a partir do valor de PTS medido, considerando um factor de conversão 

determinado com base na distribuição de partículas medida em cada fonte 

 

Quadro 7.20 – Emissões dos Moinhos da SECIL-Outão 

Poluente 
Fonte  

PM10 (g.s-1) 

K8 P11 0,26 

K9 P11 0,34 

Z4P11 1,28 

Z4P41 0,14 

Z5P11 1,73 

Z5P31 0,13 

Z6P11 0,53 

NOTA: O valor de PM10 foi obtido a partir do valor de PTS medido, considerando um factor de 

conversão determinado com base na distribuição de partículas medida em cada fonte  
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METODOLOGIA DE INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS  

Foi seguida exactamente a mesma metodologia de interpretação de resultados da 

simulação anterior. Para facilidade de compreensão apresenta-se, de novo, um 

resumo da mesma. 

A distribuição espacial dos valores de concentração foi estimada a partir da 

aplicação do modelo AERMOD, tendo em conta as emissões máximas permissíveis 

das fontes em estudo e as condições meteorológicas e topográficas locais. As 

concentrações são apresentadas para a malha de receptores considerada no 

estudo. Por “receptores” entendem-se pontos representativos de áreas unitárias de 

300 por 300 metros que constituem a grelha que cobre o domínio de estudo. 

A apresentação dos resultados poder-se-á realizar através de: 

?  Mapas de distribuição de Longo termo; 

?  Mapas de distribuição de Curto termo. 

Os mapas de distribuição de curto termo (médias horárias, octo-horárias e diárias), 

referem-se ao valor máximo estimado no ano em estudo para o receptor (área de 

300 por 300 metros) em análise. O mapa apresentado neste caso é representativo 

de uma compilação de vários períodos temporais nos quais se registaram valores 

elevados em determinado local. Trata-se, desta forma, de um cenário máximo 

criado apenas para avaliação dos máximos registados em cada área de 300 por 300 

metros.  

Os mapas de distribuição de longo termo (média anual), referem-se aos valores 

médios estimados para cada receptor (área de 300 por 300 metros) para o ano em 

análise. 

A distribuição dos valores nestes mapas pode ser referente a períodos temporais 

distintos, durante os quais, em determinadas áreas (ou receptores), e com 

determinadas condições meteorológicas, ocorreram os valores máximos (horários, 

octo-horários e diários). A análise efectuada nesta base de trabalho tem sempre de 

ter estes factos em consideração, não podendo esta forma de apresentação ser 
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directamente comparável a valores limite ou de referência . Contudo, para fins 

indicativos, foi inserido o valor limite, alvo ou de referência estipulado para o 

poluente em análise nas escalas dos mapas apresentados.  

Os mapas exprimem, para cada um dos receptores (pontos considerados 

representativos de áreas de 300 por 300 metros) a concentração máxima estimada 

pelo modelo independentemente do dia ou da hora do ano em estudo. No fundo 

este é um cenário virtual onde se condensam todos os piores cenários, receptor a 

receptor, numa imagem visual única, resultando numa espécie de “fotografia”dos 

piores cenários, ponto a ponto, como se tivessem ocorrido todos em simultâneo. 

A comparação entre as concentrações máximas estimadas pelo modelo de 

simulação e os valores de referência ou legalmente aplicáveis é efectuada em forma 

de quadro a seguir a cada apresentação do mapa de distribuição de valores. 

Chama-se a atenção para o facto de os valores presentes nestes quadros 

corresponderem aos valores máximos estimados (VE) para cada poluente em 

análise, dentro do universo de todos os receptores (áreas de 300 por 300 metros) e 

para as 8760 horas simuladas (um ano completo). 

A comparação é efectuada também através da aplicação de um factor de segurança 

(F2) atribuído aos resultados dos modelos Gaussianos. Por aplicação deste factor 

entende-se que os valores reais, estatisticamente, poderão ser metade ou o dobro 

dos valores estimados numericamente.  

Ao comparar os resultados das simulações com a legislação portuguesa é possível 

verificar se, em algum receptor (área de 300 por 300 metros), se prevê que haja 

ultrapassagem do limite legal para a qualidade do ar. 

A OMS não especifica períodos de integração para os valores máximos de exposição 

para as Dioxinas e Furanos. Os valores de referência considerados referem-se a 

níveis de toxicidade equivalente apresentados pela OMS para balizar valores de 

qualidade do ar, a partir de valores medidos. Dado que as amostragens de dioxinas 

e furanos são efectuadas em períodos de 24 a 72 horas, foram considerados os 

valores máximos de 24 horas para fins comparativos. Os valores médios anuais 
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foram também considerados como representação de períodos de exposição de 

longa duração. 

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Poluentes Critério 

?  Dióxido de Enxofre 

A figura seguinte apresenta os valores máximos horários de concentração 

estimados para o SO2 em cada receptor (300 por 300 metros). A escala utilizada 

contém o valor limite horário estipulado na legislação para este poluente, 350 

µg.m-3. 
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Figura 7.86 – Campo estimado das concentrações máximas das médias horárias de 

SO2 (?g.m-3) verificadas no domínio em análise 

 

O mapa apresentado na figura anterior revela os receptores onde seriam registadas 

concentrações médias horárias acima dos 350 µg.m-3 (valor limite da legislação). É 

possível visualizar que as manchas de concentrações representativas destes valores 

se localizam então a Oeste/Sudoeste e Norte da SECIL.  
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Os valores máximos horários atingidos na simulação situar-se-iam na gama de 

concentrações dos 950 aos 1100 µg.m-3 e atingem uma reduzida área a Sudoeste 

da instalação. 

A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

máxima horária de SO2 estimadas pelo modelo. É de realçar que as concentrações 

apresentadas não contemplam o valor de fundo (3 µg.m-3). 
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Figura 7.87 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações máximas horárias 

estimadas para o SO2 

 

A análise do histograma apresentado na figura anterior revela que a gama de 

concentrações mais baixas, dos 0 aos 50 µg.m-3, é a que atingiria a maior área do 

domínio em estudo. As concentrações acima do valor limite horário afectariam uma 

parcela pouco representativa do domínio total em estudo, com uma dimensão total 

de 7,1 km2. 
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A figura seguinte apresenta os valores máximos diários de concentração estimados 

para o SO2 em cada receptor (300 por 300 metros). A escala utilizada contém o 

valor limite diário estipulado na legislação para este poluente, 125 µg.m-3. 

Figura 7.88 – Campo estimado das concentrações máximas das médias diárias de 

SO2 (?g.m-3) verificadas no domínio em análise 

 

Em termos de valores máximos diários registados, observa-se que estes se 

situariam abaixo do valor máximo diário (125 µg.m-3) em todo o domínio de 
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estudo. Mais uma vez se observa que as manchas representativas de maiores 

concentrações corresponderiam a receptores localizados nas zonas de relevo 

acentuado, a Oeste/Sudoeste e Norte da instalação.  

A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

máxima diária de SO2 estimadas pelo modelo. É de realçar que as concentrações 

apresentadas não contemplam o valor de fundo (3 µg.m-3). 
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Figura 7.89 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações máximas diárias 

estimadas para o SO2 

 

Pelo histograma da figura anterior é possível referir que 88 % do domínio em 

estudo seria afectado por concentrações na gama mais baixa, dos 0 aos 10 µg.m-3. 

Contudo, a restante área do domínio seria atingida por concentrações com impacte 

pouco significativo na qualidade do ar local, uma vez que não atingiriam o valor 

limite diário.  
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A figura seguinte apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

para o SO2 em cada receptor (300 por 300 metros). A escala utilizada contém o 

valor limite anual estipulado na legislação para este poluente, 20 µg.m-3. 

Figura 7.90 – Campo estimado das concentrações médias anuais de SO2 (?g.m-3) 

verificadas no domínio em análise 

 

Os valores médios anuais atingiriam gamas inferiores aos atingidos em períodos de 

integração mais curtos, como seria de esperar, limitando-se a concentrações 
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máximas de 8 µg.m-3, bastante inferiores ao valor limite anual estipulado para o 

SO2. 

A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

média anual de SO2 estimadas pelo modelo. É de realçar que as concentrações 

apresentadas não contemplam o valor de fundo (3 µg.m-3). 
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Figura 7.91 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para o SO2 

 

Em termos de médias anuais, a distribuição de área afectada ocorreria de forma 

decrescente à medida que a gama de concentrações aumenta. Além disso, o 

histograma revela também que a área do domínio seria afectada na sua totalidade 

por valores inferiores a 10 µg.m-3. 

O quadro seguinte resume os valores máximos estimados para o SO2 e estabelece 

a sua comparação com os respectivos valores limite legislados. 
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Quadro 7.21 – Resumo dos valores estimados de SO2 e comparação com os 

respectivos valores limite legislado 

VE (? g.m-3) 

Referência Designação Período 
VL 

 (?g.m-3) 

Valor 

fundo 

(?g.m-3) 

Sem 

F2 (1) 

Com 

F2 (2) 

Exc. 

Perm

itidas 

Nº de receptores  

(áreas de 300 

por 300 metros) 

onde ocorreram 

excedências em 

n.º superior ao 

permitido 

Valor limite para 

protecção da saúde 

humana 

Horário 350 1051 
527 

2099 
24 

8 (sem F2) (1) 

56 (com F2) (2) 

Valor limite para 

protecção da saúde 

humana 

Diário 125 114 
59 

225 
3 

0 (sem F2) (1) 

0 (com F2) (2) 

Decreto-Lei 

n.º 111/2002 

Valor limite para 

protecção dos 

ecossistemas 

Anual 20 

3 

8 
6 

13 
- - 

Legenda:  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Factor F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos 

das condições reais 

(2) Com a aplicação do Factor F2 considera-se que os valores reais (estatisticamente) podem ser o 

dobro ou metade dos valores estimados numericamente  

A análise do quadro anterior permite verificar que 8 receptores registariam valores 

de concentração horários superiores ao valor limite para a qualidade do ar mais de 

24 vezes no ano. Aplicando o F2, o número de receptores onde ocorreriam 

excedências em número superior ao permitido aumentaria para 56.  

Em termos de valores diários, quando se aplica o F2 (dobro dos valores reais), o 

valor limite estipulado seria excedido em número inferior ao máximo de 

excedências permitido por receptor. Sem aplicação de F2, o valor limite seria 

cumprido. 

Em termos de valores anuais, nunca seriam excedidos os valores limite da 

legislação (mesmo com a aplicação do factor F2). 
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?  Dióxido de Azoto 

A figura seguinte apresenta os valores máximos horários de concentração 

estimados para o NO2 em cada receptor (300 por 300 metros). A escala utilizada 

contém o valor limite horário estipulado na legislação para este poluente, 200 

µg.m-3. 

Figura 7.92 – Campo estimado das concentrações máximas das médias horárias de 
NO2 (?g.m-3) verificadas no domínio em análise 
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O mapa de distribuição de valores máximos das médias horárias de NO2 revela que 

uma área significativa do domínio seria atingida por valores acima dos 200 µg.m-3 

(valor limite legislado para este poluente). A referida área estender-se-ia a 

Oeste/Sudoeste e Norte da SECIL. Os valores máximos atingidos em todo o 

domínio situar-se-iam na gama dos 600 aos 700 µg.m-3.  

A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

máxima horária de NO2 estimadas pelo modelo. É de realçar que as concentrações 

apresentadas não contemplam o valor de fundo (15 µg.m-3).  
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Figura 7.93 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações máximas horárias 

estimadas para o NO2 

 

O histograma apresentado permite referir que 88% do domínio em estudo seria 

afectado por concentrações de NO2 abaixo do valor limite horário estipulado. 

Contudo, a restante área do domínio seria atingida por concentrações com impacte 

significativo na qualidade do ar local. 
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A figura seguinte apresenta o Percentil 98 das concentração médias horárias de NO2 

em cada receptor (300 por 300 metros). A escala utilizada contém o valor limite 

estipulado na legislação para este poluente, 200 µg.m-3. 

Figura 7.94 – Campo estimado do Percentil 98 das concentrações médias horárias 

de NO2 (?g.m-3) do ano em estudo verificadas no domínio em análise 

Quando se aplica o Percentil 98 aos valores médios horários do ano completo em 

estudo, os valores estimados atingiriam um máximo de 153 µg.m-3. A redução face 

aos valores máximos horários (Figura 7.92), quer em termos de valores, quer em 
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termos de área afectada, indica que apenas 2% dos valores horários se 

encontrariam nas gamas mais elevadas, ou seja, entre 153 µg.m-3 e 633 µg.m-3. 

A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de Percentil 98 de 

NO2 das concentrações horárias do ano em estudo, estimadas pelo modelo. É de 

realçar que as concentrações apresentadas não contemplam o valor de fundo (15 

µg.m-3). 
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Figura 7.95 – Distribuição da área abrangida pelo Percentil 98 dos valores horários 

do ano em estudo estimadas para o NO2 

 

Pelo histograma da figura anterior é possível referir que 93% do domínio em estudo 

seria afectado por concentrações na gama mais baixa, dos 0 aos 25 µg.m-3. 

Contudo, a restante área do domínio seria atingida por concentrações inferiores ao 

valor limite estipulado.  
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A figura seguinte apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

para o NO2 em cada receptor (300 por 300 metros). A escala utilizada contém o 

valor limite anual estipulado na legislação para este poluente, 40 µg.m-3. 

Figura 7.96 – Campo estimado das concentrações médias anuais de NO2 (?g.m-3) 

verificadas no domínio em análise 

 

Em termos de valores médios anuais observa-se que em todo o domínio o valor 

máximo atingido seria inferior aos 30 µg.m-3.  
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A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

média anual de NO2 estimadas pelo modelo. É de realçar que as concentrações 

apresentadas não contemplam o valor de fundo (15 µg.m-3). 
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Figura 7.97 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para o NO2  

Pelo histograma da figura anterior é possível referir que 98% do domínio em estudo 

seria afectado por concentrações na gama mais baixa, dos 0 aos 5 µg.m-3. A 

restante área do domínio seria atingida por concentrações mais elevadas, contudo 

sempre inferiores ao valor limite estipulado.  

 

O quadro seguinte resume os valores máximos estimados para o NO2 e estabelece 

a sua comparação com os respectivos valores limite legislados. 
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Quadro 7.22 – Resumo dos valores estimados de NO2 e comparação com os 

respectivos valores limite legislado 

VE (? g.m-3) 

Referência Designação Período 
VL  

(?g.) 

Valor 

fundo 

(?g.m-

3) 

Sem 

F2 (1) 

Com 

F2 (2) 

Exc. 

Perm

itidas 

Nº de 

receptores 

(áreas de 300 

por 300 

metros) onde 

ocorreram 

excedências 

em n.º superior 

ao permitido 

Valor limite para 

protecção da saúde 

humana 

Horário 
200 

(3) 
633 

324 

1251 
18 

95 (sem F2) (1) 

291 (com F2) (2) 

Valor limite para 

protecção da saúde 

humana 

Anual 40 (3) 26 
21 

37 
- - 

Decreto-Lei 

n.º 

111/2002 

Valor limite para 

protecção da 

vegetação 

Anual 30 26 
21 

37 
- - 

Portaria n.º 

286/93  

Valor limite (percentil 

98) 
Anual 200(4) 

15 

153 
84 

291 
- - 

Legenda:  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Factor F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos 

das condições reais 

(2) Com a aplicação do Factor F2 considera-se que os valores reais (estatisticamente) podem ser o 

dobro ou metade dos valores estimados numericamente  

(3) Em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2010 

(4) Portaria nº 286/93 em vigor até 1 de Janeiro de 2010, calculado a partir dos valores horários ou de 

períodos inferiores a 1 hora obtidos durante o ano. 

 

No que diz respeito ao NO2, analisando os resultados à luz da Portaria n.º 286/93, 

em vigor até 1 de Janeiro de 2010, é possível constatar que, apenas após aplicação 

do factor F2 mais conservativo (dobro dos valores reais), seriam excedidos os 

percentis 98 das concentrações médias horárias do ano em estudo. Contudo, deve 

salientar-se que existe a mesma probabilidade das estimativas poderem 
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corresponder a metade dos valores. Neste caso, os valores seriam inferiores a 

metade do valor limite. 

Em termos de valores horários, o NO2 apresentaria excedências ao valor limite do 

Decreto-Lei n.º 111/2002, em vigor apenas a partir de 1 de Janeiro de 2010. De 

facto, registar-se-iam 95 (sem F2) e 291 (com F2) receptores com mais de 18 

horas ao longo do ano a registar valores superiores ao valor limite horário.  

Em termos de valor médio anual para protecção da saúde humana, o Decreto-Lei 

n.º 111/2002 seria cumprido, mesmo após aplicação do factor F2. 

De uma forma geral, os resultados demonstram que as chaminés a emitirem o 

máximo permissível por lei (valor limite de emissão) produziriam concentrações 

médias horárias no ar ambiente acima do valor limite estipulado no D.L. n.º 

111/2002, em vigor a partir de 2010. Assim, o NO2 deveria de ser alvo de atenção 

especial no que diz respeito à implantação de medidas de redução das emissões, 

em particular pelo enquadramento topográfico da SECIL-OUTÃO, que potencia 

significativamente a obtenção de valores mais elevados. 

 

?  Partículas em Suspensão PM10 

A figura seguinte apresenta os valores máximos diários de concentração estimados 

para as partículas na sua fracção PM10 em cada receptor (300 por 300 metros). A 

escala utilizada contém o valor limite horário estipulado na legislação para este 

poluente, 50 µg.m-3. 
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Figura 7.98 – Campo estimado das concentrações máximas das médias diárias de 

PM10 (?g.m-3) verificadas no domínio em análise 

 

Registaram-se valores de concentração máxima diária que atingiriam os 61 µg.m-3. 

Dos valores estimados, contudo, 32 µg.m-3 corresponderiam ao valor de fundo 

assumido para a área de estudo, correspondentes a 52% dos valores estimados. 
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A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

máxima diária de PM10 estimadas pelo modelo. É de realçar que as concentrações 

apresentadas não contemplam o valor de fundo (32 µg.m-3). 
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Figura 7.99 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações máximas diárias 

estimadas para as PM10 

 

A área do domínio de estudo é maioritariamente afectada por concentrações de 

PM10 entre os 0 e os 10 µg.m-3 (96% do domínio total). Nas condições 

apresentadas (sem valor de fundo) é possível assumir que a totalidade do domínio 

seria afectado por concentrações abaixo do valor limite legislado para este 

poluente. 

A figura seguinte apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

para as partículas na sua fracção PM10 em cada receptor (áreas de 300 por 300 

metros). A escala utilizada contém o valor limite anual estipulado na legislação para 

este poluente, 40 µg.m-3. 



               

             

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

Outão           Página VII.139 

 

UVW 

Figura 7.100 – Campo estimado das concentrações médias anuais de PM10 (?g.m-3) 

verificadas no domínio em análise 

 

Em termos de valores médios anuais seriam registadas concentrações máximas de 

39 µg.m-3. Retirando o valor de fundo assumido estima-se que a contribuição da 

SECIL será de apenas 7 µg.m-3.  



               

             

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

Outão           Página VII.140 

 

UVW 

A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

média anual de PM10 estimadas pelo modelo. É de realçar que as concentrações 

apresentadas não contemplam o valor de fundo (32 µg.m-3). 
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Figura 7.101 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para as PM10 

 

Assumindo apenas a contribuição das emissões da SECIL, é possível afirmar que a 

totalidade do domínio de estudo seria atingido por concentrações de PM10 abaixo 

dos 10 µg.m-3, correspondendo a concentrações muito inferiores ao valor limite 

estipulado para este poluente. 

O quadro seguinte resume os valores máximos estimados de PM10 e estabelece a 

sua comparação com os respectivos valores limite legislados. 
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Quadro 7.23 – Resumo dos valores estimados de PM10 e comparação com os 

respectivos valores limite legislado 

VE (? g.m-3) 

Referência Designação Período 
VL  

(?g.m-3) 

Valor 

fundo 

(?g.m-3) 
Sem 

F2 (1) 

Com 

F2 (2) 

Exc. 

Permiti

das 

Nº de receptores 

(áreas de 300 

por 300 metros) 

onde ocorreram 

excedências em 

n.º superior ao 

permitido 

Valor limite 

para protecção 

da saúde 

humana 

Diário 50  61 
47 

90 
35 

0 (sem F2) (1) 

0 (com F2) (2) 
Decreto-Lei 

n.º 

111/2002 
Valor limite 

para protecção 

da saúde 

humana 

Anual 40 

32 

39 
36 

46 
- -- 

Legenda:  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Factor F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos 

das condições reais 

(2) Com a aplicação do Factor F2 considera-se que os valores reais (estatisticamente) podem ser o 

dobro ou metade dos valores estimados numericamente  

Em termos dos valores médios diários, alguns receptores acusariam concentrações 

superiores aos valores limite estipulados, com e sem aplicação do factor F2. No 

entanto, o número de excedências ocorreria em número  inferior ao máximo 

permitido (35 dias por ano).  

Em termos das médias anuais, é possível verificar que apenas aplicando o factor 

F2, se verificaria o incumprimento do valor máximo previsto no decreto.  

É de salientar o facto da contribuição da SECIL para os valores apresentados ser 

bastante reduzida. Tal deve ser tido em conta na análise aos valores efectuada. 

 



               

             

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

Outão           Página VII.142 

 

UVW 

?  Monóxido de Carbono 

A figura seguinte apresenta os valores máximos octo-horários de concentração 

estimados para o CO em cada receptor (áreas de 300 por 300 metros). A escala 

utilizada contém o valor limite octo-horário estipulado na legislação para este 

poluente, 10000 µg.m-3. 

Figura 7.102 – Campo estimado das concentrações máximas das médias de 8 horas 

de CO (? g.m-3) verificadas no domínio em análise 
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Os valores de concentração máximos octo-horários registados em todo o domínio 

atingiriam valores na ordem dos 1000 µg.m-3, afectando áreas de reduzida 

dimensão, a Oeste/Sudeste e a Norte da SECIL. 

A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

máxima de oito horas de CO estimadas pelo modelo. É de realçar que as 

concentrações apresentadas não contemplam o valor de fundo (226 µg.m-3). 

.
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Figura 7.103 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações máximas de oito 

horas estimadas para o CO 

Na figura anterior observa-se que uma parcela significativa do domínio seria 

atingida por concentrações muito reduzidas de CO, não se chegando a registar, em 

qualquer receptor, concentrações sequer próximas do valor limite.  

A figura seguinte apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

para o CO em cada receptor (áreas de 300 por 300 metros). Uma vez que não 
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existe valor limite anual para o CO, inseriu-se o valor limite octo-horário estipulado 

na legislação para este poluente (10000 µg.m-3), a título indicativo.  

Figura 7.104 – Campo estimado das concentrações médias anuais de CO (?g.m-3) 

verificadas no domínio em análise 

 

Em termos de valores médios anuais, são apresentados valores máximos na gama 

dos 240 aos 250  µg.m-3. Dos valores estimados, contudo, 226 µg.m-3 
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corresponderiam ao valor de fundo assumido para a área de estudo, ou seja, a 

93% dos valores estimados. 

A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

média anual de CO estimadas pelo modelo. É de realçar que as concentrações 

apresentadas não contemplam o valor de fundo (226 µg.m-3). 
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Figura 7.105 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para o CO 

 

Mais uma vez se observa, no histograma da f igura seguinte, que uma parcela 

significativa do domínio seria atingida por concentrações muito reduzidas de CO. 

O quadro seguinte apresenta o valor máximo estimado de CO e estabelece a sua 

comparação com o valor limite legalmente aplicável. 
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Quadro 7.24 – Resumo do valor estimado de CO e comparação com o respectivo 

valor limite legislado 

VE (? g.m-3) 

Referência Designação Período 
VL  

(?g.m-3) 

Valor 

fundo 

(?g.m-3) 
Sem F2 (1) Com F2 (2) 

Decreto-Lei 

n.º 

111/2002 

Valor limite para 

protecção da saúde 

humana 

Máximo diário 

das médias de 8 

horas 

10000 226 1072 
649 

1918 

Legenda:  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Factor F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos 

das condições reais 

(2) Com a aplicação do Factor F2 considera-se que os valores reais (estatisticamente) podem ser o 

dobro ou metade dos valores estimados numericamente  

O monóxido de carbono apresentaria valores máximos estimados para períodos 

octo-horários bastante inferiores ao valor limite da legislação, com e sem aplicação 

do factor F2. Assim, mesmo que a chaminé emitisse no limiar de emissão 

permissível pela licença ambiental, o impacte deste poluente seria considerado 

negligenciável. 

 

Poluentes Inorgânicos 

?  Chumbo 

A figura seguinte apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

para o chumbo em cada receptor (áreas de 300 por 300 metros). A escala utilizada 

contém o valor limite anual estipulado na legislação para este poluente, 500 ng.m-3. 
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Figura 7.106 – Campo estimado das concentrações médias anuais de chumbo 

(ng.m-3) verificadas no domínio em análise 

 

Analisando o mapa de distribuição apresentado verifica-se  que os valores de 

concentrações de chumbo seriam muito reduzidos. Os valores máximos observados 

em todo o domínio situam-se na gama dos 0,2 a 2 ng.m-3, ocorrendo em 

receptores localizados a Norte e Oeste/Sudoeste da instalação, zonas de relevo 

muito acentuado. 
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A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

média anual de chumbo estimadas pelo modelo. 
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Figura 7.107 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para o chumbo 

 

As concentrações máximas de chumbo foram registadas em apenas 10% da área 

total do domínio (22,8 km2). O histograma evidencia a reduzida dimensão dos 

valores de concentração de chumbo obtidos pelo modelo.  

O quadro seguinte apresenta o valor máximo estimado de Pb e estabelece a sua 

comparação com o valor limite legalmente aplicável. 
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Quadro 7.25 – Resumo do valor estimado de Pb e comparação com o respectivo 

valor limite legislado 

VE (? g.m-3) 
Referência Designação Período 

VL  

(?g.m-3) 
Sem F2 (1) Com F2 (2) 

Decreto-Lei 

n.º 

111/2002 

Valor limite para protecção 

da saúde humana 
Anual 0,5 1,1E-3 

0,55E-3 

2,2E-3 

Legenda:  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Factor F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos 

das condições reais 

(2) Com a aplicação do Factor F2 considera-se que os valores reais (estatisticamente) podem ser o 

dobro ou metade dos valores estimados numericamente  

A análise ao quadro anterior revela que a simulação de Chumbo, com e sem 

aplicação do factor F2, produziria valores de concentração muito inferiores aos 

valores de referência para a qualidade do ar. Assim, mesmo que a chaminé 

emitisse no limiar de emissão permissível pela licença ambiental, o impacte deste 

metal seria considerado negligenciável. 

 

?  Arsénio 

A figura seguinte apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

para o arsénio em cada receptor (áreas de 300 por 300 metros). A escala utilizada 

contém o valor anual de referência estabelecido para o arsénio, 6 ng.m-3. 
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Figura 7.108 – Campo estimado das concentrações médias anuais de arsénio 

(ng.m-3) verificadas no domínio em análise 

 

A figura anterior mostra que os valores máximos de Arsénio registados se situariam 

numa gama de valores muito reduzida, entre os 0,2 e os 2 ng.m-3. Tal como se tem 

vindo a verificar nos restantes poluentes, as manchas representativas das 

concentrações mais elevadas corresponderiam a locais de relevo acentuado. 



               

             

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

Outão           Página VII.151 

 

UVW 

A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

média anual de arsénio estimadas pelo modelo. 
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Figura 7.109 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para o arsénio 

 

As concentrações máximas de arsénio seriam registadas em apenas 1% da área 

total do domínio (2,8 km2). O histograma evidencia a reduzida dimensão dos 

valores de concentração de arsénio obtidos pelo modelo.  

O quadro seguinte apresenta o valor máximo estimado de arsénio e estabelece a 

sua comparação com o valor recomendado. 
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Quadro 7.26 – Resumo do valor estimado de As e comparação com o respectivo 

valor alvo 

VE (ng.m-3) 
Referência Designação Período 

VL  

(ng.m-3) Sem F2 (1) Com F2 (2) 

Directiva 

2004/107/CE 

Valor alvo para o teor total 

na fracção PM10 
Anual 6 0,3 

0,15 

0,6 

Legenda:  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Factor F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos 

das condições reais 

(2) Com a aplicação do Factor F2 considera-se que os valores reais (estatisticamente) podem ser o 

dobro ou metade dos valores estimados numericamente   

 

A análise ao quadro anterior revela que a simulação de Arsénio, com e sem 

aplicação do factor F2, produziria valores de concentração muito inferiores aos 

valores de referência para a qualidade do ar. Assim, mesmo que a chaminé 

emitisse no limiar de emissão permissível pela licença ambiental, o impacte deste 

metal seria considerado negligenciável. 

 

?  Mercúrio 

A figura seguinte apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

para o mercúrio em cada receptor (áreas de 300 por 300 metros). A escala 

utilizada contém o valor anual de referência estabelecido para o mercúrio, 1000 

ng.m-3. 
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Figura 7.110 – Campo estimado das concentrações médias anuais de mercúrio 

(ng.m-3) verificadas no domínio em análise 

 

Analisando o mapa de distribuição apresentado verifica-se  que os valores  de 

concentrações de mercúrio seriam muito reduzidos. Os valores máximos 

observados em todo o domínio situar-se-iam na gama dos 0,1 a 1 ng.m-3, 

ocorrendo numa área alargada de receptores localizados em redor da SECIL, 

incluindo no interior do perímetro da instalação. 
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A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

média anual de mercúrio estimadas pelo modelo. 
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Figura 7.111 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para o mercúrio 

 

As concentrações máximas de mercúrio seriam registadas em 18% da área total do 

domínio (41,4 km2). O histograma evidencia a reduzida dimensão dos valores de 

concentração de mercúrio obtidos pelo modelo.  

O quadro seguinte apresenta o valor máximo estimado de mercúrio e estabelece a 

sua comparação com o valor limite recomendado. 
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Quadro 7.27 – Resumo do valor estimado de Hg e comparação com o respectivo 

valor limite recomendado 

VE (? g.m-3) 
Referência Designação Período 

VL  

(µg.m-3) Sem F2 (1) Com F2 (2) 

OMS 
Nível de concentração sem 

efeitos adversos 
Anual 1 8,7E-4 

4,4E-4 

17,4E-4 

Legenda:  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Factor F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos 

das condições reais 

(2) Com a aplicação do Factor F2 considera-se que os valores reais (estatisticamente) podem ser o 

dobro ou metade dos valores estimados numericamente  

 

A análise ao quadro anterior revela que a simulação de Mercúrio, com e sem 

aplicação do factor F2, produziria valores de concentração muito inferiores aos 

valores de referência para a qualidade do ar. Assim, mesmo que a chaminé 

emitisse no limiar de emissão permissível pela licença ambiental, o impacte deste 

metal seria considerado negligenciável. 

 

?  Cádmio 

A figura seguinte apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

para o cádmio em cada receptor (áreas de 300 por 300 metros). A escala utilizada 

contém o valor anual de referência estabelecido para o cádmio,  5 ng.m-3. 
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Figura 7.112 – Campo estimado das concentrações médias anuais de cádmio 

(ng.m-3) verificadas no domínio em análise 

 

Analisando o mapa de distribuição apresentado verifica-se  que os valores de 

concentrações de cádmio seriam muito reduzidos. Os valores máximos observados 

em todo o domínio situam-se na gama dos 0,02  aos 0,2 ng.m-3, ocorrendo numa 

área alargada de receptores localizados em redor da SECIL, incluindo no interior do 

perímetro da instalação.  
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A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

média anual de cádmio estimadas pelo modelo. 
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Figura 7.113 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para o cádmio 

 

As concentrações máximas de cádmio seriam  registadas em 18% da área total do 

domínio (41,8 km2). O histograma evidencia a reduzida dimensão dos valores de 

concentração de cádmio obtidos pelo modelo.  

O quadro seguinte apresenta o valor máximo estimado de cádmio e estabelece a 

sua comparação com o valor-alvo recomendado. 
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Quadro 7.28 – Resumo do valor estimado de Cd e comparação com o respectivo 

valor alvo 

VE (ng.m-3) 
Referência Designação Período 

VL 

(ng.m-3) Sem F2(1) Com F2(2) 

Directiva 

2004/107/C

E 

Valor alvo para o teor total 

na fracção PM10 
Anual 5 0,17 

0,085 

0,34 

Legenda:  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Factor F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos 

das condições reais 

(2) Com a aplicação do Factor F2 considera-se que os valores reais (estatisticamente) podem ser o 

dobro ou metade dos valores estimados numericamente  

A análise ao quadro anterior revela que a simulação de Cádmio, com e sem 

aplicação do factor F2, produziria valores de concentração muito inferiores aos 

valores de referência para a qualidade do ar. Assim, mesmo que a chaminé 

emitisse no limiar de emissão permissível pela licença ambiental, o impacte deste 

metal seria considerado negligenciável. 

 

?  Níquel 

A figura seguinte apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

para o níquel em cada receptor (áreas de 300 por 300 metros). A escala utilizada 

contém o valor anual de referência estabelecido para o níquel, 20 ng.m-3. 
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Figura 7.114–Campo estimado das concentrações médias anuais de níquel (ng.m-3) 

verificadas no domínio em análise 

 

Analisando o mapa de distribuição apresentado verifica-se que os valores de 

concentrações de níquel seriam reduzidos. Os valores máximos observados em todo 

o domínio situam-se na gama dos 1 aos 10 ng.m-3, ocorrendo a Oeste/Sudoeste e 

Norte da instalação. 
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A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

média anual de níquel estimadas pelo modelo. 
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Figura 7.115 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para o níquel 

 

As concentrações máximas de níquel seriam registadas em 2% da área total do 

domínio (4,3 km2). O histograma evidencia a reduzida dimensão dos valores de 

concentração de níquel obtidos pelo modelo.  

O quadro seguinte apresenta o valor máximo estimado de níquel e estabelece a sua 

comparação com o valor-alvo recomendado. 
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Quadro 7.29 – Resumo do valor estimado de Ni e comparação com o respectivo 

valor alvo 

VE (ng.m-3) 
Referência Designação Período 

VL  

(ng.m-3) Sem F2 (1) Com F2 (2) 

Directiva 

2004/107/C

E 

Valor alvo para o teor total 

na fracção PM10 
Anual 20 1,88 

0,94 

3,76 

Legenda:  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Factor F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos 

das condições reais 

(2) Com a aplicação do Factor F2 considera-se que os valores reais (estatisticamente) podem ser o 

dobro ou metade dos valores estimados numericamente  

A análise ao quadro anterior revela que a simulação de níquel, com e sem aplicação 

do factor F2, produziria  valores de concentração muito inferiores aos valores de 

referência para a qualidade do ar. Assim, mesmo que a chaminé emitisse no limiar 

de emissão permissível pela licença ambiental, o impacte deste metal seria 

considerado negligenciável. 

 

?  Crómio 

Dado que, nas medições efectuadas nos fornos da SECIL, não foi determinada a 

fracção de crómio hexavalente, foram considerados dois sub cenários nas 

simulações, de forma a abranger um cenário mais real e um cenário mais  

conservativo. Assim, dentro de cada Cenário, considerou-se que a fracção de 

crómio hexavalente corresponderia a 2% do crómio total (subcenário Cr6+2%) e a 

10% do crómio total (subcenário Cr6+100%). 

Esta percentagem foi também confirmada com base em inventários de emissões de 

outros países, dado tal discretização não existir em Portugal, com diferenciação do 

crómio III e do crómio VI, para grupos de indústrias nos quais se incluem as 

cimenteiras.  
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Mesmo tendo em conta estas considerações, foram efectuadas estimativas, num 

segundo sub-cenário, tendo em consideração que uma maior fracção (10%) do 

crómio emitido pela instalação ocorre sob a forma de crómio hexavalente. 

A figura seguinte apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

de crómio, para o subcenário Cr6+2%, em cada receptor (áreas de 300 por 300 

metros). A escala utilizada contém os valores de referência considerados e que 

correspondem, do risco maior para o menor, aos valores 2,5, 0,25 e 0,025 ng.m-3. 

Figura 7.116 – Campo estimado das concentrações médias anuais de Cr6+ 2% 
(ng.m-3) verificadas no domínio em análise 
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Em termos de Cr6+ 2% o mapa apresenta valores de concentração reduzidos, 

atingindo um máximo situado na gama entre os 0,0025 e os 0,025 ng.m-3.  A 

dispersão do poluente nestes níveis de concentração ocorreria sobre uma área 

alargada do domínio, em redor da SECIL.  

A  figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

média anual de crómio hexavalente (assumindo 2% da fracção total) estimadas 

pelo modelo. 
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Figura 7.117 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para o Cr6+ 2%. 

A maior parcela do domínio seria afectada por concentrações entre os 2,5E-4 e os 

2,5E-3 ng.m-3 (79%). Segundo os valores de referência, em toda a área do domínio 

os receptores seriam afectados por valores sem risco associado.  

A figura seguinte apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

de crómio, para o subcenário Cr6+10%, em cada receptor (áreas de 300 por 300 
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metros). A escala utilizada contém os valores de referência considerados e que 

correspondem, do risco maior para o menor, aos valores 2,5, 0,25 e 0,025 ng.m-3. 

 

Figura 7.118 – Campo estimado das concentrações médias anuais de Cr6+ 10% 

(ng.m-3) verificadas no domínio em análise 
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No que diz respeito ao Cr6+ 10%, o mapa apresenta concentrações máximas entre 

os 0,025 e os 0,25 ng.m-3, na envolvente próxima da SECIL e a Norte desta. As 

concentrações mais elevadas encontrar-se-iam numa gama associada ao menor 

risco para a saúde humana (= 0,025 ng.m-3). 

 

A  figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

média anual de crómio hexavalente (assumindo 10% da fracção total) estimadas 

pelo modelo. 
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Figura 7.119 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para o Cr6+ 10%. 

 

A maior parcela do domínio seria afectado por concentrações entre os 2,5E-3 e os 

2,5E-2 ng.m-3 (81%). Segundo os valores de referência, 9% do domínio (20,4) 
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seria afectado por concentrações de crómio hexavalente associadas a um risco de 

1:1 000 000.   

O quadro seguinte apresenta os valores máximos estimados de Cr6+ 2% e de Cr6+ 

10% e estabelece a sua comparação com os valores de concentração 

recomendados. 

 

Quadro 7.30 – Resumo dos valores estimados de Cr VI, para ambas as fracções 

consideradas e comparação com o respectivo valor recomendado 

VE Cr6+ 2% 

(ng.m-3) 

VE Cr6+ 10% 

(ng.m-3) 
Referência Designação Período 

VR 

(ng.m-3) Sem F2 
(1) 

Com F2 
(2) 

Sem F2 
(1) 

Com F2 
(2) 

Risco 1:10 000 - 2,5  0,024 
0,012 

0,048 
0,12 

0,06 

0,24 

Risco 1:100 000 - 0,25 0,024 
0,012 

0,048 
0,12 

0,06 

0,24 
OMS 

Risco 1:1 000 000 - 0,025 0,024 
0,012 

0,048 
0,12 

0,06 

0,24 

Legenda:  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VR – Valor estimado de risco  

(1) Sem aplicação do Factor F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos 

das condições reais 

(2) Com a aplicação do Factor F2 considera-se que os valores estimados podem ser o dobro ou metade 

dos valores estimados 

 

Pela análise do quadro anterior é possível referir que no cenário estabelecido para 

uma fracção de 2% de Crómio VI, os valores estimados, com e sem aplicação de 

F2, posicionar-se-iam num nível inferior ao valor previsto para um risco de 

1:1.000.000 (risco mais reduzido). Assumindo que 10% do crómio total é emitido 

na forma de crómio hexavalente, obter-se-iam concentrações, mesmo sem 

aplicação do factor F2, acima do risco de 1:1.000.000 (risco mais reduzido), no 

entanto abaixo dos riscos mais elevados.  
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?  Manganês 

A figura seguinte apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

para o manganês em cada receptor (áreas de 300 por 300 metros). A escala 

utilizada contém o valor anual de referência estabelecido para o manganês, 150 

ng.m-3. 

 

Figura 7.120 – Campo estimado das concentrações médias anuais de manganês 

(ng.m-3) verificadas no domínio em análise 
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Analisando o mapa de distribuição apresentado verifica-se  que os valores  de 

concentrações de manganês seriam muito reduzidos. Os valores máximos 

observados em todo o domínio situar-se-iam na gama dos 0,15 a 1,5 ng.m-3, e 

ocorreram numa área alargada do domínio, estendendo-se em redor da SECIL. 

A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

média anual de manganês estimadas pelo modelo. 
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Figura 7.121 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para o manganês 

 

As concentrações máximas de manganês seriam registadas em 18% da área total 

do domínio (41,1 km2). O histograma evidencia a reduzida dimensão dos valores de 

concentração de manganês obtidos pelo modelo.  

O quadro seguinte apresenta o valor máximo estimado de manganês e estabelece a 

sua comparação com o valor de concentração recomendado. 
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Quadro 7.31 – Resumo do valor estimado de Mn e comparação com o respectivo 

valor recomendado 

VE (ng.m-3) 
Referência Designação Período 

VL  

(ng.m-3) Sem F2 (1) Com F2 (2) 

OMS 
Nível de concentração sem 

efeitos adversos 
Anual 150 1,38 

0,69 

2,76 

Legenda:  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Factor F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos 

das condições reais 

(2) Com a aplicação do Factor F2 considera-se que os valores reais (estatisticamente) podem ser o 

dobro ou metade dos valores estimados numericamente  

 

A análise ao quadro revela que a simulação de manganês, com e sem aplicação do 

factor F2, produziria valores de concentração muito inferiores aos valores de 

referência para a qualidade do ar. Assim, mesmo que a chaminé emitisse no limiar 

de emissão permissível pela licença ambiental, o impacte deste metal seria 

considerado negligenciável. 

 

?  Vanádio 

A figura seguinte apresenta os valores máximos das médias diárias de 

concentração estimados para o vanádio em cada receptor (áreas de 300 por 300 

metros). A escala utilizada contém o valor diário de referência estabelecido para o 

vanádio, 1000 ng.m-3. 
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Figura 7.122 – Campo estimado das concentrações máximas das médias diárias de 

vanádio (ng.m-3) verificadas no domínio em análise 

 

No que diz respeito aos valores máximos diários, registar-se-ia também para este 

metal a ocorrência de valores reduzidos. Os valores máximos estimados situar-se-

iam na gama entre 1 e 10 ng.m-3, e a sua distribuição ocorre para Sudoeste e Norte 

da SECIL. 
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A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

máxima diária de vanádio estimadas pelo modelo. 
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Figura 7.123 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações máximas diárias 

estimadas para o vanádio 

 

As concentrações máximas diárias de vanádio foram registadas em 7% da área 

total do domínio (15,5 km2). O histograma evidencia a reduzida dimensão dos 

valores de concentração de vanádio obtidos pelo modelo.  

A figura seguinte apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

para o vanádio em cada receptor (áreas de 300 por 300 metros). Uma vez que não 

existe valor anual de referência, é inserido na escala o valor diário de referência, 

1000 ng.m-3, somente a título indicativo. 
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Figura 7.124 – Campo estimado das concentrações médias anuais de vanádio 

(ng.m-3) verificadas no domínio em análise 

No que diz respeito aos valores médios anuais, registar-se-ia a ocorrência de 

valores baixos de vanádio, e a distribuição de valores ocorreu de acordo com a 

topografia da envolvente. Os valores máximos atingidos situar-se-iam na gama de 

concentrações de 0, 1 e 1 ng.m-3. 

A figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

média anual de vanádio estimadas pelo modelo. 
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Figura 7.125 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para o vanádio 

 

As concentrações máximas das médias anuais de vanádio seriam registadas em 3% 

da área total do domínio (7,8 km2). O histograma evidencia a reduzida dimensão 

dos valores de concentração de vanádio obtidos pelo modelo.  

 

O quadro seguinte apresenta o valor máximo estimado de vanádio e estabelece a 

sua comparação com o valor de concentração recomendado. 
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Quadro 7.32 – Resumo do valor estimado de Vanádio e comparação com o 

respectivo valor recomendado 

VE (? g.m-3) 
Referência Designação Período 

VR  

(ng.m-3) Sem F2 (1) Com F2 (2) 

OMS 
Nível de concentração sem 

efeitos adversos 
Diário 1000 5,74 

2,87 

11,48 

Legenda:  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VR – Valor estimado de risco  

(1) Sem aplicação do Factor F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos 

das condições reais 

(2) Com a aplicação do Factor F2 considera-se que os valores reais (estatisticamente) podem ser o 

dobro ou metade dos valores estimados numericamente  

 

A análise ao quadro anterior revela que a simulação de Vanádio, com e sem 

aplicação do factor F2, produziria valores de concentração diários muito inferiores 

aos valores de referência para a qualidade do ar. Assim, mesmo que a chaminé 

emitisse no limiar de emissão permissível pela licença ambiental, o impacte deste 

metal seria considerado negligenciável. 

 

Poluentes Orgânicos 

?  Dioxinas e Furanos (PCDD/DF) 

A OMS não especifica valores máximos de exposição para as Dioxinas e Furanos. Os 

valores de referência considerados referem-se a níveis de toxicidade equivalente 

apresentados pela OMS para balizar valores de qualidade do ar, a partir de valores 

medidos. Dado que as amostragens de dioxinas e furanos são efectuadas em 

períodos de 24 a 72 horas, foram considerados os valores máximos de 24 horas 

para fins comparativos. Os valores médios anuais foram também considerados 

como representação de períodos de exposição de longa duração. 
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A figura seguinte apresenta os valores máximos das médias diárias de 

concentração estimados para as dioxinas e furanos em cada receptor (áreas de 300 

por 300 metros). A escala utilizada contém os valores de referência estabelecidos 

para este poluente , 0,1 e 0,3 pg.m-3. 

Figura 7.126 – Campo estimado das concentrações máximas das médias diárias de 

dioxinas e furanos (pg.m-3) verificadas no domínio em análise. 
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O campo de concentrações apresenta valores muito reduzidos. As concentrações 

máximas diárias observadas em todo o domínio situar-se-iam na gama entre os 

0,01 e 0,1 pg.m-3, ocorrendo em receptores localizados a Norte e Sudoeste da 

instalação, zonas de relevo acentuado. 

A  figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

máxima diária de dioxinas e furanos (valor I-TEQ) estimadas pelo modelo. 
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Figura 7.127 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações máximas diárias 

estimadas para as dioxinas e furanos 

 

As concentrações máximas das médias diárias de dioxinas e furanos seriam 

registadas em 4% da área total do domínio (8,6 km2). O histograma evidencia a 

reduzida dimensão dos valores de concentração de dioxinas e furanos obtidos pelo 

modelo.  
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A figura seguinte apresenta os valores médios anuais de concentração estimados 

para as dioxinas e furanos em cada receptor (áreas de 300 por 300 metros). A 

escala utilizada contém os valores de referência estabelecidos para este poluente, 

0,1 e 0,3 pg.m-3. 

Figura 7.128 – Campo estimado das concentrações médias anuais de dioxinas e 

furanos (pg.m-3) verificadas no domínio em análise 
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No que diz respeito aos valores médios anuais, é possível constatar que, mais uma 

vez, se obteriam valores bastante reduzidos. As manchas com concentrações mais 

altas deste cenário (gama de 0,001 a 0,01 pg.m-3) estão localizadas nas zonas de 

maior relevo, Sudoeste e Norte da instalação em estudo, tal como se tem vindo a 

verificar. 

A  figura seguinte apresenta a distribuição de área por gamas de concentração 

médias anuais de dioxinas e furanos (valor I-TEQ) estimadas pelo modelo. 
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Figura 7.129 – Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais 

estimadas para as dioxinas e furanos 

As concentrações máximas das médias anuais de dioxinas e furanos seriam 

registadas em 2% da área total do domínio (3,6 km2). O histograma evidencia a 

reduzida dimensão dos valores de concentração de dioxinas e furanos obtidos pelo 

modelo.  

O quadro seguinte apresenta o valor máximo estimado de vanádio e estabelece a 

sua comparação com o valor de concentração recomendado. 
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Quadro 7.33 – Resumo dos valores estimados de PCDD/DF e comparação com o 

respectivo valor recomendado 

VE Cr6+ 2% 

(ng.m-3) Referência Designação Período 
VR (I-TEQ) 

(pg.m-3) 
Sem F2 (1) Com F2 (2) 

Diário > 0,3  0,038 
0,019 

0,076 Zonas afectadas por fontes 

emissoras locais 
Anual > 0,3 0,0018 

0,0009 

0,0036 

Diário 0,1 0,038 
0,019 

0,076 

OMS 

Zonas urbanas (valor típico) 

Anual 0,1 0,0018 
0,0009 

0,0036 

Legenda:  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VR – Valor de referência 

(1) Sem aplicação do Factor F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos 

das condições reais 

(2) Com a aplicação do Factor F2 considera-se que os valores reais (estatisticamente) podem ser o 

dobro ou metade dos valores estimados numericamente  

 

O quadro anterior mostra que os valores estimados de dioxinas e furanos, quer no 

que diz respeito aos valores máximos diários, quer às médias anuais, seriam 

consideravelmente inferiores ao valor indicado pela OMS para zonas afectadas por 

fontes emissoras locais, e também inferiores ao valor indicado como tipicamente 

associado a zonas urbanas. Assim, mesmo que a chaminé emitisse no limiar de 

emissão permissível pela lic ença ambiental, o impacte das dioxinas e furanos seria 

considerado negligenciável. 

Em suma e de acordo com as simulações efectuadas para os poluentes em estudo, 

emitidos pelas fontes nos níveis máximos legalmente impostos (Cenário 

VLE), muito mais elevados do que as emissões que as instalações emitem na 

esmagadora maioria os poluentes é possível constatar que: 

?  A nível das condições topográficas/climatológicas as conclusões são, 

como não poderia deixar de ser equivalentes á anterior simulação: 
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o A topografia é o factor com maior relevância nas concentrações 

estimadas pelo modelo. De facto, os valores mais elevados 

coincidiriam geralmente com as zonas de terreno mais elevado; 

o A direcção do vento ao longo do período considerado foi 

predominantemente de Noroeste, contudo as áreas abrangidas por 

valores mais elevados situaram-se a Oeste/Sudoeste e a Norte do 

Complexo Fabril, reflectindo a consideração efectuada no ponto 

anterior, tendo que ser realçado que estas concentrações ocorrem 

por períodos de tempo menores do que as  concentrações mais 

baixas ocorridas nas direcções do vento dominante; 

?  A nível dos resultados obtidos nos Poluentes Critério: 

o A SECIL-Outão não cumpriria a legislação portuguesa no que toca 

aos valores horários de SO2. Ao longo do ano simulado, seriam 

registados mais de 24 excedências ao valor limite horário em 8 

receptores (áreas de 300 por 300 metros), localizados em zonas não 

habitadas; 

o O dióxido de azoto apresentaria valores horários de concentração no 

ar ambiente acima dos valores previstos no Decreto-Lei n.º 

111/2002, que prevê valores limite para protecção da saúde humana. 

No entanto, para este poluente ainda se encontra em vigor uma 

norma transitória, até Janeiro de 2010. Assim, o valor limite aplicável 

na presente data refere-se ao valor previsto na Portaria n.º 286/93. 

Este valor não seria excedido, o que coloca formalmente a SECIL-

Outão, face às simulações efectuadas, numa situação de 

cumprimento da legislação aplicável; 

o No que diz respeito às partículas em suspensão PM10, apenas depois 

de se contemplar o valor de fundo, alguns receptores acusariam 

concentrações superiores aos valores limite estipulados. No entanto, 

o número de excedências ocorreria em número inferior ao máximo 

permitido. Em termos das médias anuais, apenas aplicando o factor 
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F2 se verificaria o incumprimento do valor máximo previsto no 

decreto. É de salientar o facto da contribuição da SECIL para os 

valores apresentados ser apesar de tudo bastante reduzida. 

?  A nível dos resultados obtidos nos Poluentes Inorgânicos: 

o Os valores estimados para os poluentes inorgânicos seriam 

predominantemente reduzidos, sendo inferiores aos valores limite e 

de referência. No caso específico do crómio hexavalente, o risco 

associado aos valores estimados é muito reduzido, contudo o mesmo 

aumenta em função da percentagem de emissão face aos valores de 

crómio total (de 2% para 10%). I.e., mesmo aumentando as 

emissões de metais pesados para os níveis previstos na legislação a 

influencia na qualidade do ar continuaria a ser pouco significativa. 

?  A nível dos resultados obtidos nos Poluentes Orgânicos: 

o Os valores obtidos nas simulações para as dioxinas e furanos foram 

sempre bastante inferiores ao valor indicado pela OMS para as zonas 

afectadas por fontes emissoras locais, e também inferiores ao valor 

indicado como tipicamente associado a zonas urbanas. Assim, 

mesmo que a chaminé emitisse no limiar de emissão permissível pela 

licença ambiental, o impacte das dioxinas e furanos seria considerado 

negligenciável. 

Desta forma, em jeito de síntese constata-se que a SECIL-Outão cumpriria a 

legislação portuguesa actualmente em vigor, bem como valores de referência ou 

valores limite internacionais  (Directivas Comunitárias e OMS), quando aplicáveis, 

considerando-se que os impactes pouco significativos a nível da qualidade do ar. 

Análise da rede de qualidade do ar da SECIL à luz dos dados de dispersão: 

Através dos resultados obtidos no modelo de dispersão de poluentes, apresentados 

e analisados anteriormente (para mais detalhes consultar o Anexo V – Qualidade do 

Ar) é possível concluir que a execução do projecto em estudo induzirá impactes 

pouco significativos a nível da qualidade do ar.  
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Com o intuito de identificar possíveis impactes a nível da qualidade do ar, realizou-

se uma análise tendo em consideração as estações de qualidade do ar da SECIL-

Outão (identificadas e caracterizadas no Capitulo V – Caracterização do Ambiente 

Afectado), assim como as manchas globais apresentadas no modelo, para o cenário 

VLE (valor limite de emissão). A referida análise encontra-se no Anexo VI – 

Avaliação da Localização das Estações de Qualidade do Ar da SECIL-Outão, através 

da qual foi possível concluir que: 

?  As estações de qualidade do ar do Hospital do Outão e Castelo de S. Filipe 

se encontram bem localizadas, tendo em consideração as manchas de 

dispersão de poluentes. Relativamente à estação de qualidade do ar de 

Castelo de S. Filipe importa realçar que as medições realizadas incluem não 

só as emissões provenientes da instalação da SECIL, mas também de outras 

fontes poluentes existentes na área envolvente.  

?  No que se refere à estação de qualidade do ar da Quinta da Murteira, tendo 

em consideração que se trata de uma estação de controlo considera-se a 

sua localização apropriada.  

?  No que concerne a estação de qualidade do ar de Tróia, foi possível 

constatar através do estudo de dispersão realizado que as manchas 

referentes aos poluentes critério não se encontram na proximidade desta 

estação. Desta forma, considera-se que os dados relativos a esta estação 

não são representativos das emissões da SECIL, e como tal a informação 

sua é pouco significativa na avaliação de impactes da SECIL-Outão. Refira-

se ainda, que os dados registados nesta estação encontram-se associados 

as emissões de fontes difusas (proximidade de vias rodoviárias), assim 

como de emissões resultantes de fontes poluentes localizadas no interior do 

estuário do Sado.  

7.3.2.9. ANÁLISE DE RISCO DA SAÚDE HUMANA 

Tal como o supra-mencionado, os impactes na saúde pública podem acontecer de 

uma maneira directa em termos de qualidade do ar mas também de uma forma 

cumulativa e pela influência de vários factores de exposição, ao longo de toda uma 
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vida passada perto das instalações da SECIL-Outão. Assim foi levada a cabo uma 

análise de risco para a saúde pública das emissões da fábrica nos piores cenários 

possíveis. 

Assim, com o presente ponto pretende-se avaliar quais os potenciais riscos para a 

saúde humana, provenientes das emissões da instalação da SECIL-Outão. Para tal, 

foi elaborado uma análise de risco, apresentado no anexo IX, para a saúde humana 

e ecossistemas, sendo que os riscos referentes ao biota encontram-se analisados 

no Capitulo VII – Análise de Impactes e Medidas de Minimização, descritor Aspectos 

Ecológicos.   

Avaliação de Risco Multi-Exposicional 

A avaliação de risco, tomando em consideração tanto vias de exposição directas 

como indirectas, é denominada avaliação de risco multi-exposicional (multi-

pathway risk assessment) e é ilustrada genericamente, para uma análise de risco 

para a saúde humana, na figura 7.132. 

A avaliação de risco da SECIL-Outão estima os níveis aos quais as pessoas e 

receptores ambientais podem contactar com os contaminantes através de vias 

plausíveis. As vias relacionadas com a água referidas na figura seguinte não serão 

avaliadas porque não existem suficientes fontes de água doce perto da fábrica da 

SECIL-Outão. Vias de exposição tais como o consumo de animais criados 

localmente, apesar de puderem ser pouco importantes tendo em conta a utilização 

agrícola actual, são avaliadas porque estas actividades são plausíveis.  

O Departamento de Resíduos Sólidos da Agência de Protecção Ambiental dos EUA 

(U.S. EPA) desenvolveu uma abordagem para realizar avaliações de risco multi-

exposicionais específicas para cada local (site-specific ) em instalações de 

combustão; esta abordagem (U.S. EPA, 2005) foi utilizada para guiar a avaliação 

de risco multi-exposicional para a fábrica da SECIL. A abordagem, também 

conhecida como Protocolo de Avaliação de Risco para a Saúde Pública (Human 

Health Risk Assessment Protocol - HHRAP), incorpora as actuais metodologias e 

pressupostos da EPA para a realização de avaliações de risco multi-exposicionais 

para a saúde pública. Apesar do guia da HHRAP ser específico para a avaliação de 
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risco para a saúde pública, foram também utilizadas concentrações por pontos de 

exposição estimadas utilizando as metodologias da HHRAP (e.g., concentrações no 

solo) na avaliação de risco ecológico para a fábrica SECIL e que são extensamente 

descritas na avaliação dos impactes nos descritores seguintes. 

Partiu-se do princípio que os contaminantes se depositam do ar para as diversas 

plantações, solo, e água, e se dispersam pelo ambiente, levando a uma exposição 

por inalação, ingestão, e absorção dérmica. É de ter em conta que a absorção 

dérmica é normalmente uma via de exposição insignificante quando comparada 

com outras, e não será considerada na avaliação de risco da 

SECIL.

 

Figura 7.130 – Visão geral das vias multi-exposicionais consideradas numa análise 

de risco para a saúde pública (EPA, 2004) 
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Os elementos da avaliação de risco multi-exposicional levada a cabo no caso em 

escudo incluem: 

?  Fontes e taxas de emissão. As fontes específicas utilizadas na análise 

incluem as emissões dos fornos 8 e 9 da SECIL emitidos com o uso de 

diferentes tipos de combustíveis (incluindo resíduos industriais banais e 

perigosos). Para além disso, foram também avaliadas taxas de emissões 

hipotéticas, baseadas em limites regulatórios de emissões (que são, 

muitas vezes, bastante superiores às taxas de emissão reais) de modo a 

realizar, também na análise risco a análise de sensibilidade realizada nos 

estudos de dispersão. 

?  Químicos potencialmente preocupantes (Chemicals of potential 

concern - COPCs). A selecção de COPCs foca-se naqueles poluentes 

atmosféricos que persistem e se podem bioacumular (i.e., poluentes 

atmosféricos bioacumulativos persistentes, potencialmente perigosos), 

especificamente metais e dioxinas e furanos. (PCDD/PCDF nos seus 

diferentes congéneres) . 

?  Movimento de COPCs na atmosfera. A fronteira física da área de 

estudo assumida engloba a região dentro da qual os poluentes são 

depositados e que foi definida a partir dos estudos de dispersão. 

Recorrendo às taxas de emissão estimadas, foi utilizada uma série de 

modelos para prever a distribuição de COPCs através da atmosfera por 

mecanismos tais como a dispersão aérea; deposição nos solos, águas 

superficiais, e superfícies vegetais; erosão e outros fenómenos de 

escorrências; absorção e bioconcentração pelo biota. Estes modelos, 

desenvolvidos pela EPA e outros, baseiam-se em dados e princípios 

empíricos.  
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?  Vias de exposição. As vias de potencial exposição incluem as vias de 

inalação e vias indirectas tais como a ingestão de solo, água, carne, 

vegetais e leite. 

?  Populações humanas potencialmente sujeitas à exposição. As 

populações potencialmente expostas incluem as pessoas que vivem 

dentro da área de estudo (residentes) e agricultores que poderão viver 

dentro da área e produzem géneros alimentícios (carne de vaca, porco, 

galinha, ovos, leite), que têm o potencial de ser contaminados. Dentro 

destes dois grupos, serão avaliados tanto adultos como crianças.  

?  Efeitos potencialmente adversos para a saúde (consequências 

finais) que podem resultar da exposição. Foram avaliados  dois tipos 

gerais de riscos crónicos para a saúde (cancerígenos e não-

cancerígenos). Não serão consideradas exposições agudas porque estas 

geralmente acontecem a seguir a exposições curtas no tempo de muito 

altas concentrações de um dado contaminante. É improvável que os 

tóxicos atmosféricos se acumulem no solo, nos sedimentos, ou géneros 

alimentícios em concentrações que colocariam um perigo agudo através 

da via oral ou dérmica. 

Os modelos utilizados em avaliações deste tipo são conhecidos por serem 

imprecisos. Para assegurar que os modelos não subestimam o grau ao qual os 

compostos se podem dispersar, e acumular, no ambiente e cadeia alimentar, a 

maioria das incertezas são resolvidas de um modo que sobre estima as exposições 

que são prováveis de ocorrer. Os modelos são então elaborados para fazer, 

sempre, estimativas conservadoras e sempre o mais altas possível do grau ao qual 

as pessoas e animais podem estar expostos a compostos libertados pela fábrica da 

SECIL. 
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MODELOS DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA E DADOS DE EMISSÃO 

UTILIZADOS  

Foram realizados diversos testes de emissões ao longo dos últimos 10 anos na 

fábrica da SECIL para avaliar a emissão de vários compostos, incluindo dioxinas, 

furanos e metais. Para o propósito desta avaliação de risco, foram utilizadas 

medidas de emissão recolhidas entre Fevereiro de 2006 e Fevereiro de 2007. Foram 

realizados um total de 16 testes no forno 8 e um total de 22 testes no forno 9, 

utilizando vários combustíveis, durante este período de tempo. (quadro seguinte). 

Durante os testes do forno 9, seis dos 22 testes incluíram a combustão de resíduos 

perigosos. Os registos completos de todos os testes realizados nos fornos 

encontram-se no relatório Final da Análise de Risco (Anexo IX e em www.SECIL.pt). 

Os dados de emissões para o modelo de avaliação de risco foram extraídos de cada 

relatório dos testes dos fornos. Dado que foram utilizados múltiplos resíduos (ver 

quadro seguinte) em cada um dos testes nos fornos, calcularam-se as médias dos 

dados de emissões de cada relatório para o forno 8 e 9. Foram calculadas médias e 

avaliados separadamente os dados de emissão do forno 9, quando utilizados 

resíduos industriais perigosos, em relação à utilização de resíduos não-perigosos e 

outros combustíveis alternativos. 

 

Quadro 7.34 – Resumo das datas dos testes nos fornos e combustíveis (combustível 

realmente utilizado entre parêntesis, onde disponível) 

 
Forno 8 - 

Data de 

Teste  

Combustível 
Forno 9 – 

Data de Teste  
Combustível 

2/15/2006 CI - RIB 2/14/2006 CI - RIB (n/a) 

2/16/2006 CI - RIB 2/15/2006 CI - RIB 

2/17/2006 CI - RIB 2/16/2006 CI - RIB 

2/20/2006 CI - RIB 2/17/2006 CI - RIB 

2/22/2006 CI - RIB 2/21/2006 CI - RIB 

2/23/2006 CI - RIB 2/22/2006 CI - RIB 

7/12/2006 CI - RIB (Farinhas Animais) 2/23/2006 CI - RIB 

7/13/2006 CI - RIB (Chips de pneus) 6/23/2006 CI - RIB (Farinhas Animais) 

7/14/2006 CI - RIB (RDF) 6/27/2006 CI - RIB (Chips de pneus) 
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Forno 8 - 

Data de 

Teste  

Combustível 
Forno 9 – 

Data de Teste  
Combustível 

7/21/2006 CI - RIB (Biomassa) 6/28/2006 CI - RIB (Biomassa) 

10/12/2006 

CI - RIB (Chips de Pneus, 

Farinhas Animais e estilha) 7/3/2006 CI - RIB (RDF) 

10/16/2006 

CI - RIB (Chips de Pneus, 

Farinhas Animais) 10/24/2006 CI - RIB (Farinhas Animais, Estilha, Gorduras Animais) 

10/18/2006 

CI - RIB (RDF’s, fluff, 

farinhas animais e estilha) 10/25/2006 CI - RIB (Chip’s de pneus) 

2/20/2007 n/a (n/a) 10/27/2006 

CI - RIB (RDF’s, Farinhas Animais, Estilha, Gorduras 

Animais, Chip’s de pneus) 

2/21/2007 n/a (n/a) 12/9/2006 CI - RIP (RDF’s, Farinhas Animais e Estilha) 

3/1/2007 n/a (n/a) 12/10/2006 

CI - RIP (Farinhas Animais, Estilha e Lamas de fundo de 

tanque (Activo)) 

    12/11/2006 

CI - RIP (Farinhas Animais e Lamas de fundo de tanque 

(Activo)) 

    12/12/2006 

CI - RIP (Farinhas Animais, Estilha e Lamas de fundo de 

tanque (Passivo)) 

    12/13/2006 

CI - RIP( Fluff, Farinhas Animais, Estilha e Lamas de 

fundo de tanque (Passivo)) 

    12/14/2006 

CI - RIP (Fluff, Chip’s de pneus, Farinhas Animais, Estilha 

e Lamas de fundo de tanque (Passivo)) 

    2/16/2007 n/a (n/a) 

    2/17/2007 n/a (n/a) 

 

O quadro seguinte lista os químicos potencialmente preocupantes (COPCs) medidos 

nas emissões dos fornos e considerados na avaliação de risco, incluindo metais e 

congéneres PCDD/PCDF.  

Foram considerados três cenários de emissões diferentes: “REAL”, baseado nas 

medições realizadas nos fornos durante as operações fabris normais; “HAZ 

WASTE”, baseado nas medições dos fornos quando foram adicionados resíduos 

perigosos ao fuel; e “VLE”, baseado nas taxas de emissão reguladoras (i.e., limites 
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legais de emissões de acordo com o Decreto-Lei 85/2005 e especificados na Licença 

Ambiental 37/2006). As taxas de emissão específicas para os diferentes compostos 

químicos utilizadas na avaliação de risco para cada um dos cenários são também 

listadas no quadro seguinte. 

Quadro 7.35 – Compostos Medidos nas Emissões e Taxas de Emissão por forno 

consideradas (g/sec) na Avaliação de Risco da SECIL (expresso exponencialmente) 

Forno 8 (g/sec) Forno 9 (g/sec) 

COMPOSTO 
REAL VLE REAL VLE 

RESÍDUO 

PERIGOSO 

Arsénico (As) 3.21E-05 9.79E-04 4.93E-05 1.08E-03 2.92E-05 

Cádmio (Cd) 9.60E-06 3.18E-04 1.37E-05 8.64E-04 1.41E-05 

Crómio VI (CrVI) 7.56E-05 2.45E-03 2.51E-04 6.12E-03 3.21E-04 

Chumbo (Pb) 1.21E-04 3.67E-03 1.52E-04 3.96E-03 1.67E-04 

Manganês (Mn) 1.67E-04 5.14E-03 1.74E-04 4.32E-03 9.47E-05 

Mercúrio (Hg) 1.82E-04 2.45E-03 3.47E-05 3.60E-03 2.45E-05 

Níquel (Ni) 1.08E-04 3.43E-03 3.84E-04 9.72E-03 3.11E-04 

Crómio Total (Cr) 7.56E-05 2.45E-03 2.51E-04 6.12E-03 3.21E-04 

Vanádio (V) 2.09E-05 7.34E-04 4.02E-05 1.08E-03 4.86E-05 

2,3,7,8-Tetra-CDD 4.04E-11 3.81E-10 3.96E-11 1.795E-09 3.87E-11 

1,2,3,7,8-Penta-CDD 3.03E-11 2.86E-10 3.93E-11 1.782E-09 5.47E-11 

1,2,3,4,7,8-Hexa-CDD 3.80E-12 3.59E-11 5.22E-12 2.365E-10 5.22E-12 

1,2,3,6,7,8-Hexa-CDD 3.70E-12 3.50E-11 5.03E-12 2.279E-10 7.25E-12 

1,2,3,7,8,9-Hexa-CDD 3.27E-12 3.09E-11 4.57E-12 2.071E-10 5.40E-12 

1,2,3,4,6,7,8-Hepta-CDD 1.58E-12 1.49E-11 1.16E-12 5.26E-11 2.61E-12 

Octa-CDD 4.60E-14 4.34E-13 5.00E-14 2.268E-12 8.44E-14 

2,3,7,8-Tetra-CDF 2.28E-10 2.15E-09 1.53E-11 6.939E-10 3.45E-11 

1,2,3,7,8-Penta-CDF 1.48E-11 1.39E-10 2.46E-12 1.115E-10 5.64E-12 

2,3,4,7,8-Penta-CDF 1.64E-10 1.54E-09 2.46E-11 1.117E-09 6.48E-11 

1,2,3,4,7,8-Hexa-CDF 9.72E-12 9.18E-11 5.30E-12 2.401E-10 9.18E-12 

1,2,3,6,7,8-Hexa-CDF 6.17E-12 5.82E-11 4.73E-12 2.145E-10 8.04E-12 

1,2,3,7,8,9-Hexa-CDF 4.07E-12 3.85E-11 5.24E-12 2.377E-10 5.16E-12 

2,3,4,6,7,8-Hexa-CDF 7.63E-12 7.20E-11 4.86E-12 2.203E-10 8.45E-12 

1,2,3,4,6,7,8-Hepta-CDF 9.05E-13 8.55E-12 7.63E-13 3.46E-11 1.53E-12 

1,2,3,4,7,8,9-Hepta-CDF 3.72E-13 3.51E-12 5.09E-13 2.309E-11 6.48E-13 

Octa-CDF 8.38E-15 7.91E-14 1.56E-14 7.072E-13 1.21E-14 
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Quadro 7.36 – Compostos Medidos nas Emissões e Taxas de Emissão por forno consideradas (g/sec) na Avaliação de Risco 

da SECIL (expresso no valor estimado) 

 

Forno 8 (g/sec) Forno 9 (g/sec) 
COMPOSTO 

REAL VLE REAL VLE RESÍDUO PERIGOSO 

Arsénico (As) 0,0000321 0,000979 0,0000493 0,00108 0,0000292 

Cádmio (Cd) 0,0000096 0,000318 0,0000137 0,000864 0,0000141 

Crómio VI (CrVI) 0,0000756 0,00245 0,000251 0,00612 0,000321 

Chumbo (Pb) 0,000121 0,00367 0,000152 0,00396 0,000167 

Manganês (Mn) 0,000167 0,00514 0,000174 0,00432 0,0000947 

Mercúrio (Hg) 0,000182 0,00245 0,0000347 0,00360 0,0000245 

Níquel (Ni) 0,000108 0,00343 0,000384 0,00972 0,000311 

Crómio Total (Cr) 0,0000756 0,00245 0,0002510 0,00612 0,000321 

Vanádio (V) 0,0000209 0,000734 0,0000402 0,00108 0,0000486 

2,3,7,8-Tetra-CDD 0,0000000000404 0,000000000381 0,0000000000396 0,000001795 0,0000000000387 

1,2,3,7,8-Penta-CDD 0,0000000000303 0,000000000286 0,0000000000393 0,000001782 0,0000000000547 

1,2,3,4,7,8-Hexa-CDD 0,00000000000380 0,0000000000359 0,00000000000522 0,00000023650000 0,00000000000522 

1,2,3,6,7,8-Hexa-CDD 0,00000000000370 0,0000000000350 0,00000000000503 0,0000002279 0,00000000000725 

1,2,3,7,8,9-Hexa-CDD 0,00000000000327 0,0000000000309 0,00000000000457 0,0000002071 0,00000000000540 

1,2,3,4,6,7,8-Hepta-CDD 0,00000000000158 0,0000000000149 0,00000000000116 0,0000000000526 0,00000000000261 

Octa-CDD 0,000000000000046 0,000000000000434 0,0000000000000500 0,000000002268 0,0000000000000844 

2,3,7,8-Tetra-CDF 0,000000000228 0,00000000215 0,0000000000153 0,0000006939 0,0000000000345 
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Forno 8 (g/sec) Forno 9 (g/sec) 
COMPOSTO 

REAL VLE REAL VLE RESÍDUO PERIGOSO 

1,2,3,7,8-Penta-CDF 0,0000000000148 0,000000000139 0,00000000000246 0,0000001115 0,00000000000564 

2,3,4,7,8-Penta-CDF 0,000000000164 0,00000000154 0,0000000000246 0,000001117 0,0000000000648 

1,2,3,4,7,8-Hexa-CDF 0,00000000000972 0,0000000000918 0,00000000000530 0,0000002401 0,00000000000918 

1,2,3,6,7,8-Hexa-CDF 0,00000000000617 0,0000000000582 0,00000000000473 0,0000002145 0,00000000000804 

1,2,3,7,8,9-Hexa-CDF 0,00000000000407 0,0000000000385 0,00000000000524 0,0000002377 0,00000000000516 

2,3,4,6,7,8-Hexa-CDF 0,00000000000763 0,0000000000720 0,00000000000486 0,0000002203 0,00000000000845 

1,2,3,4,6,7,8-Hepta-CDF 0,000000000000905 0,00000000000855 0,000000000000763 0,0000000000346 0,00000000000153 

1,2,3,4,7,8,9-Hepta-CDF 0,000000000000372 0,00000000000351 0,000000000000509 0,00000002309 0,000000000000648 

Octa-CDF 0,00000000000000838 0,0000000000000791 0,0000000000000156 0,0000000007072 0,0000000000000121 
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Estes cenários baseiam-se nos extensos dados de medições recolhidos pela SECIL-

Outão. Na experiência da empresa INTERTOX, que já realizou múltiplas análises de 

risco de emissões de cimenteiras, o conjunto de dados da SECIL-Outão é o maior 

que já viu na indústria, e fornece dados credíveis para a avaliação de risco. Este 

tipo de avaliação permite a comparação de valores VLE regulados com valores de 

HAZ WASTE calculados, e para avaliar se o cenário de HAZ WASTE apresenta mais 

riscos do que o REAL.  

Deve notar-se que muitos dos compostos presentes ocorrem independentemente 

do facto da fábrica da SECIL-Outão utilizar resíduos industriais banais ou perigosos, 

estando, em vez disso, relacionados com a composição das matérias-primas 

(minerais agregados) ou do processo envolvido no fabrico de clinquer.  

Dada a tecnologia moderna (segundo as Melhores Tecnologias Disponíveis) de 

prevenção da poluição atmosférica implementada na SECIL-Outão, a fábrica tem 

emissões muito reduzidas. A SECIL-Outão é, contudo, legalmente autorizada a 

libertar compostos a taxas de emissão significativamente mais elevadas do que 

aquelas que foram medidas. Embora não se antecipe que as emissões alguma vez 

se aproximem ou excedam os valores permitidos pela licença ambiental e legislação 

respectiva, avaliaram-se os riscos assumindo as emissões ocorrentes nestes níveis 

legais de limite de emissão (cenário Valor Limite de Emissão - VLE). Este cenário foi 

utilizado como uma estimativa-limite para testar os casos de risco extremo na 

situação improvável de todos os contaminantes serem emitidos no limite permitido.  

As concentrações no ar e as taxas de deposição ás quais as pessoas e o ambiente 

podem ser expostos 

Dadas as estimativas das taxas a que estes compostos são, ou podem ser, emitidos 

pela fábrica da SECIL-Outão, foi utilizada uma série de modelos para prever as 

concentrações e distribuição dos compostos que ocorre através do ambiente. Foram 

estimadas as concentrações atmosféricas na envolvente em médias diárias (24 

horas) e anuais, resultantes da dispersão de emissões de cada chaminé dos dois 

fornos, utilizando uma série de ferramentas e dados, a saber: a) o modelo AERMOD 

de dispersão atmosférica, aprovado pela EPA b) um ano de dados meteorológicos 

locais, c) informação específica sobre a quantidade total de gases emitidos e 

factores de emissão, d) dados topográficos e uso do solo. As concentrações 
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atmosféricas na envolvente foram determinadas ao longo de uma grelha de 10 

km2, centrada sob a fábrica. Para mais detalhes sobre o modelo veja-se o Anexo V. 

Estes modelos baseiam-se em dados empíricos e princípios físicos, com a 

consciência do grau de imprecisão que lhes é naturalmente associado. Para 

assegurar que os modelos não subestimam o grau ao qual os compostos se podem 

acumular no ambiente e cadeia alimentar, a maioria das incertezas são resolvidas 

de um modo que sobrestima as concentrações prováveis de ocorrer. Esta 

modelação é assim elaborada para fazer estimativas baseadas em cenários muito 

mais negativos do que aqueles aos quais as pessoas podem estar expostas. 

As concentrações químicas atmosféricas na envolvente e taxas de deposição às 

quais as pessoas e o ambiente poderiam ter estado expostos foram estimadas de 

acordo com as taxas de emissão da SECIL-Outão, informação sobre como a fábrica 

opera, e informação sobre como as emissões se dispersam. Em muitas situações, 

os parâmetros necessários para os cálculos eram incertos e por isso utilizou-se 

sempre valores conservadores (i.e., protectores da saúde) nos cálculos. 

Especificamente: 

?  Avaliar os resultados dos modelos de dispersão atmosférica para a 

fábrica da SECIL para identificar as estimativas de concentrações 

atmosféricas médias na envolvente mais elevadas, tanto para período 

diário como anual; 

?  Calcular as concentrações atmosféricas na envolvente, para cada um dos 

QPP no pior cenário possível, utilizando as concentrações obtidas pelo 

modelo na envolvente e factores de emissão específicos para os 

diferentes químicos; 

?  Determinar as localizações na envolvente onde as concentrações 

atmosféricas estimadas foram mais elevadas. 

LOCALIZAÇÃO E CENÁRIOS DE EXPOSIÇÃO 

Os compostos químicos emitidos pela SECIL-Outão distribuem-se ao longo de uma 

grande área ao redor das instalações. Os receptores humanos e ecológicos podem 

estar sujeitos a diferentes riscos de acordo com a sua localização, tempo de 
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residência e utilização maior ou menor de comida produzida localmente. O objectivo 

de estimar a concentração máxima é alcançado de quarto maneiras: 

?  Os cenários foram avaliados em locais onde se previam as concentrações 

mais elevadas devido às emissões da fábrica da SECIL; 

?  Presumiu-se que as populações expostas passam a maior parte das suas 

vidas nos locais com concentrações estimadas máximas; 

?  Presumiu-se que as populações expostas consomem alimentos produzidos 

localmente que tendem a acumular compostos do ambiente; e  

?  Presumiu-se que as taxas a que os compostos são encontrados (e.g., a 

quantidade de comida contaminada consumida) são sempre nos valores 

mais altos ou superiores à média. 

Para além disso, os critérios de toxicidade utilizados na avaliação incorporam 

pressupostos conservadores acerca da toxicidade potencial (ver Anexo IX  – Análise 

de Risco para a Saúde Pública e para o Ecossistema (Intertox)).  

Avaliação da Exposição 

O objectivo da Avaliação da Exposição é o de identificar e caracterizar as 

populações e vias para as quais as exposições serão avaliadas e desenvolver 

estimativas de doses diárias médias específicas para cada contaminante. As 

populações e vias que foram consideradas na avaliação de risco da saúde pública e 

os parâmetros de exposição que foram utilizados para estimar as doses e riscos são 

os abaixo discriminados. 

Cenários de Exposição 

As substâncias químicas emitidas durante os processos de combustão podem ser 

distribuídas ao longo de uma grande área em redor da fábrica e os receptores 

humanos podem ser sujeitos a diferentes riscos dependendo da sua localização e 

tempo de residência e utilização de alimentos produzidos localmente.  

Para quantificar a variedade de possíveis riscos, desenvolvemos vários cenários de 

exposição e localização. Foram considerados cinco cenários de exposição: 
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? Máximo Global. A taxa máxima de deposição prevista em qualquer local 

da grellha-modelo foi utilizada no cenário “Máximo Global”, para avaliar 

a exposição máxima que poderia afectar os receptores humanos e 

ecológicos. Isto é, foi criado um ponto hipotético onde haveria a 

concentração máxima de todos os compostos e metais (algo que é 

impossível de acontecer na medida em que os diferentes químicos tem 

diferentes taxas e tipos de dispersão). 

? Dois cenários de exposição da área residencial. Foi identificada uma área 

residencial a norte da fábrica (vale da Rasca – ver figura 3). A 

concentração máxima prevista em qualquer localização desta zona 

residencial foi utilizada para o cenário “Máximo Residente”, enquanto 

que a concentração média foi utilizada para os cálculos do cenário “Média 

Residente”. 

? Dois cenários de exposição de áreas agrícolas. Foi identificada uma área 

agrícola a nordeste da fábrica (zona de agrícola ao longo da EN 10 – 

Aldeia Grande Setúbal – ver figura 3). A concentração máxima prevista 

em qualquer localização desta área agrícola foi utilizada para o cenário 

“Máximo Agricultor”, enquanto que a concentração média foi utilizada 

para os cálculos do cenário “Média Agricultor”. 

O Cenário Máximo Global é extremamente conservador.  

Os cenários de exposição, apresentados no quadro seguinte foram construídos para 

os residentes e agricultores (adultos e crianças) de acordo com as recomendações 

da EPA. Estes cenários representam hipoteticamente pessoas que, de acordo com o 

seu estilo de vida, teriam uma exposição máxima às emissões da SECIL-Outão. O 

estilo de vida modelado pode não existir realmente na comunidade em volta da 

SECIL-Outão. Por exemplo para o cenário “Máximo Global”, presume-se que a 

quinta se localiza no ponto de máxima concentração atmosférica dentro da área 

agrícola e que o agricultor habita o mesmo local durante 40 anos; e que só se 

alimenta de carne, leite e vegetais produzidos nesse local. Contudo, um agricultor 

real nas proximidades da SECIL afastar-se-á provavelmente da sua quinta durante 

algum tempo e alguma parte da carne, leite, e vegetais que consome durante a sua 

vida é, muito provavelmente, produzida noutro local. 
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Quadro 7.37 – Cenários e Vias de Exposição Avaliadas na Avaliação de Risco para a 

Saúde Pública da SECIL 

Cenário / Via de Exposição 
Agricultor, 

adulto 

Agricultor, 

criança 

Residente, 

adulto 

Residente, 

criança 

Inalação de ar ? ? ? ? 

Ingestão de solo ? ? ? ? 

Ingestão de água potável ? ? ? ? 

Ingestão de vegetais localmente 

produzidos 
? ? ? ? 

Ingestão de carne de vaca ? ?   

Ingestão de leite  ? ?   

Ingestão de carne de porco ? ?   

Ingestão de carne de aves ? ?   

Ingestão de ovos ? ?   
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Figura 7.131 – Localização dos cenários do agricultor (área a amarelo) e do residente 

(área a azul) em relação à fábrica de cimento da SECIL- Outão (área a vermelho) 
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Apesar do facto de não existir conhecimento de agricultores que dependam 

totalmente de alimentos produzidos localmente assumimos como local de 

residência o vale entre a Aldeia Grande e a cidade de Setúbal (onde se situa a EN-

10). A escolha deveu-se ao facto de ser no vale que a utilização do solo para 

agricultura é superior. Quanto aos cenários residenciais considerou-se a aldeia mais 

próxima – Vale da Rasca – como o foco da análise. Esta é a área residencial que, de 

longe, recebe a mais elevada deposição de contaminantes na envolvente da fábrica.  

Similarmente à avaliação de riscos para a saúde pública, são avaliados riscos 

ecológicos em locais que se prevê que sejam afectados a um grau relativamente 

elevado pelas emissões da fábrica da SECIL.  

Vias de Exposição 

No quadro anterior, como já referido, lista as vias de exposição consideradas na 

avaliação de risco para a saúde pública para cada uma das populações de interesse. 

Especificamente: 

? Presumiu-se que os residentes, adultos e crianças, estavam expostos aos 

contaminantes através da inalação directa e ingestão de solo e vegetais 

produzidos localmente contaminados através da deposição de COPCs;  

? Presumiu-se que os agricultores, adultos e crianças, estavam expostos a 

contaminantes através da inalação directa de e ingestão de solo, vegetais 

produzidos localmente, carne, leite e ovos contaminados através da 

deposição de COPCs. 

 

Quantificação da Exposição 

As equações utilizadas para estimar o consumo (dose) para cada via considerada 

na avaliação de risco para a saúde pública estão disponíveis no Anexo IX – Análise 

de Risco para a Saúde Pública e para o Ecossistema (Intertox).  

São disponibilizadas equações para:  

? Concentração atmosférica 

? Concentração no solo dada a deposição (equações de ingestão do solo e 

equações de absorção das plantas) 
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? Concentração nas plantas devido à absorção radicular, deposição directa, e 

transferência ar-planta para os vegetais (consumo humano) e forragem, 

silagem, e grãos e leguminosas (consumo animal) 

? Concentração nos tecidos animais (carne vermelha, carne de aves, leite e 

ovos) 

? Absorção total diária a partir de exposição directa (inalação) 

? Absorção total diária a partir de exposição indirecta (ingestão de solo, 

vegetais, carne, leite e ovos). 

Os parâmetros de exposição utilizados nestas equações são disponibilizados no 

Anexo C. 

 

Avaliação de toxicidade 

O objectivo da avaliação de toxicidade é o de caracterizar a toxicidade dos COPCs e 

identificar critérios quantitativos de toxicidade para cada composto químico, para 

utilização na avaliação da probabilidade de ocorrência de efeitos adversos para a 

saúde, especificamente efeitos não-cancerígenos e cancerígenos, a partir de 

exposições estimadas.  

Foi determinada a ocorrência dos seguintes tipos de critérios de toxicidade para 

cada um dos COPCs: 

? Factores de risco de cancro (slope factors - SFs) e factores de risco unitários 

(URFs) para avaliação dos riscos de cancro; e 

? Doses de referência (RfDs) e concentrações de referência (RfCs) para 

avaliação dos efeitos não-carcinogénicos. 

Para avaliar o risco de cancro, a EPA desenvolveu factores de risco de cancro (SFs), 

que são limites superiores, aproximando-se dos limites de confiança a 95%, do 

incremento de risco de cancro decorrente de uma exposição vitalícia a um 

determinado agente. Os SFs, usualmente expressos em unidades de proporção (de 

uma população) afectada por dose unitária (1 mg/kg-dia) de exposição, são 

geralmente reservados para utilização na região de baixa-dosagem da relação de 

resposta à dosagem, i.e., para exposições correspondendo a riscos inferiores a 1 

em 100 (U.S. EPA, 2001). 
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A abordagem utilizada pela EPA e outras agências reguladoras para estabelecer as 

doses de referência para os não-carcinogénicos é a de identificar um nível de 

concentração abaixo do qual não são observados efeitos adversos. O primeiro efeito 

adverso que ocorre à medida que a dose ou concentração aumenta para além de 

um limite é denominado o “efeito crítico” (U.S. EPA, 2001). A selecção de níveis 

reguladores para os efeitos não-carcinogénicos baseia-se no pressuposto de que se 

o efeito crítico é prevenido, então todos os efeitos tóxicos também o serão. Para a 

avaliação dos efeitos não-carcinogénicos, a EPA estabeleceu RfDs, que são 

estimativas (com um grau de incerteza eventualmente ligado a um nível de 

magnitude) de uma exposição oral diária da população humana (incluindo 

subgrupos sensíveis) que provavelmente não tem um risco apreciável de efeitos 

deletérios durante o ciclo de vida (U.S. EPA, 2001). A EPA deriva os RfDs das 

doses-limite baseadas em NOAELs (No Observed Adverse Effect Levels), LOAELs 

(Lowest Observed Adverse Effect Levels), ou doses de charneira, para endpoints 

não-carcinogénicos tais como os efeitos na reprodução, efeitos no desenvolvimento, 

dificuldades de aprendizagem, ou efeitos imunológicos. Um NOAEL é a dose mais 

elevada, num dado estudo, à qual não foi identificado nenhum efeito tóxico 

estatistica e biologicamente preocupante, enquanto que um LOAEL é a dose mais 

baixa à qual foi identificada uma dosagem tóxica. Os NOAELs e LOAELs são 

tipicamente estabelecidos a partir de estudos de exposição com animais e 

trabalhadores. Visto que existem limitações inerentes a estes dados para a 

determinação dos riscos associados com a exposição humana a estes químicos no 

ambiente, estas doses-limite são divididas por factores de incerteza para 

desenvolver os RfDs. A dose de referência resultante é normalmente 10 a 10,000-

vezes inferior à dose de LOAEL e NOAEL.   

Para fins de avaliação de risco da saúde pública, foram identificados critérios de 

toxicidade de acordo com a seguinte hierarquia de fontes: 

? U.S. EPA’s Human Health Risk Assessment Protocol for Hazardous Waste 

Combustion Facilities (U.S. EPA, 2005). 

? U.S. EPA’s Integrated Risk Information System (IRIS) database (U.S. EPA, 

2007).  A base de dados IRIS inclui RfDs e SFs verificados e desenvolvidos 

pela U.S. EPA, bem como informação acerca da derivação destes valores, e 

é regularmente revista e actualizada.  
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? Tabelas Region IX PRG e Region III RBC da U.S. EPA. Estas tabelas (U.S. 

EPA Region IX, 2000 e U.S. EPA Region III, 2000) providenciam RfDs e SFs 

da U.S. EPA compilados a partir da base de dados IRIS para revisão, estas 

tabelas também incluem valores de toxic idade da U.S. EPA publicados em 

versões anteriores da IRIS ou nas U.S. EPA’s Health Effects Assessment 

Summary Tables (HEAST), de modo a evitar a exclusão de compostos 

químicos devido a falta de critérios de toxicidade. 

Os riscos de toxicidade utilizados nesta avaliação de risco são apresentados no 

quadro seguinte.  

 

Quadro 7.38 – Critérios de Toxicidade para Químicos Potencialmente Preocupantes 

(COPCs) Utilizados na Avaliação de Risco para a Saúde Pública da SECIL (expresso 

exponencialmente) 

Composto Químico 

CSFo 

Factor de cancro 

(oral) 

(mg/kg-d)-1 

RfDo 

Dose de 

referência 

(oral) 

(mg/kg-d) 

URFi 

Factor 

unitário de 

risco 

(inalação) 

(µg/m3)-1 

RfC 

Concentração 

de  referência  

(inalação) 

(mg/m3) 

Referência(s)/ 

Comentários 

Arsénico 1.50E+00 3.00E-04 4.30E-03 3.00E-05 U.S. EPA 2005 

Cádmio 3.80E-01 5.00E-04 1.80E-03 2.00E-04 U.S. EPA 2005 

Crómio VI NA 3.00E-03 1.20E-02 8.00E-06 U.S. EPA 2005 

Crómio (total) NA 1.50E+00 NA 5.30E+00 U.S. EPA 2005 

Chumbo 8.50E-03 4.30E-04 1.20E-05 1.50E-03 U.S. EPA 2005 

Manganês NA 1.40E-01 NA 5.00E-05 U.S. EPA, 2007 

Mercúrio (divalente) NA 3.00E-04 NA 1.10E-03 U.S. EPA 2005 

Mercúrio (elemental) NA 8.57E-05 NA 3.00E-04 U.S. EPA 2005 

Metil-Mercúrio NA 1.00E-04 NA 3.50E-04 U.S. EPA 2005 

Níquel NA 2.00E-02 2.40E-04 2.00E-04 U.S. EPA 2005 

Vanádio NA 9.00E-03 NA 3.15E-02 U.S. EPA, 2007, (a) 

2378-TCDD 1.50E+05 1.00E-09 3.21E+01 4.67E-09 U.S. EPA 2005, (a) 

12378-PeCDD 1.50E+05 1.00E-09 3.21E+01 4.67E-09 U.S. EPA 2005, (a) 

123478-HxCDD 1.50E+05 1.00E-09 3.21E+01 4.67E-09 U.S. EPA 2005, (a) 

123678-HxCDD 1.50E+05 1.00E-09 3.21E+01 4.67E-09 U.S. EPA 2005, (a) 

123789-HxCDD 1.50E+05 1.00E-09 3.21E+01 4.67E-09 U.S. EPA 2005, (a) 
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Composto Químico 

CSFo 

Factor de cancro 

(oral) 

(mg/kg-d)-1 

RfDo 

Dose de 

referência 

(oral) 

(mg/kg-d) 

URFi 

Factor 

unitário de 

risco 

(inalação) 

(µg/m3)-1 

RfC 

Concentração 

de  referência  

(inalação) 

(mg/m3) 

Referência(s)/ 

Comentários 

1234678-HpCDD 1.50E+05 1.00E-09 3.21E+01 4.67E-09 U.S. EPA 2005, (a) 

OCDD 1.50E+05 1.00E-09 3.21E+01 4.67E-09 U.S. EPA 2005, (a) 

2378-TCDF 1.50E+05 1.00E-09 3.21E+01 4.67E-09 U.S. EPA 2005, (a) 

12378-PeCDF 1.50E+05 1.00E-09 3.21E+01 4.67E-09 U.S. EPA 2005, (a) 

23478-PeCDF 1.50E+05 1.00E-09 3.21E+01 4.67E-09 U.S. EPA 2005, (a) 

123478-HxCDF 1.50E+05 1.00E-09 3.21E+01 4.67E-09 U.S. EPA 2005, (a) 

123678-HxCDF 1.50E+05 1.00E-09 3.21E+01 4.67E-09 U.S. EPA 2005, (a) 

123789-HxCDF 1.50E+05 1.00E-09 3.21E+01 4.67E-09 U.S. EPA 2005, (a) 

234678-HxCDF 1.50E+05 1.00E-09 3.21E+01 4.67E-09 U.S. EPA 2005, (a) 

1234678-HpCDF 1.50E+05 1.00E-09 3.21E+01 4.67E-09 U.S. EPA 2005, (a) 

1234789-HpCDF 1.50E+05 1.00E-09 3.21E+01 4.67E-09 U.S. EPA 2005, (a) 

OCDF 1.50E+05 1.00E-09 3.21E+01 4.67E-09 U.S. EPA 2005, (a) 

(a) Os valores de inalação foram extrapolados do seguinte modo:  RfC = (RfD * 70 kg 

BW/(20 m3/d)   URF = (Oral CSF * 20 m3/d)/(70 kg BW * 1000 µg/mg); U.S. EPA. 2005.  

Human Health Risk Assessment Protocol for Hazardous Waste Combustion Facilities.  United 

States Environmental Protection Agency, Office of Solid Waste and Emergency Response.  

EPA530-R-05-006; U.S. EPA. 2007.  Integrated Risk Information System.  United States 

Environmental Protection Agency . 

 

Quadro 7.39 – Critérios de Toxicidade para Químicos Potencialmente Preocupantes 

(COPCs) Utilizados na Avaliação de Risco para a Saúde Pública da SECIL (expresso 

no valor estimado) 

Composto Químico 

CSFo 

Factor de cancro 

(oral) 

(mg/kg-d)-1 

RfDo 

Dose de 

referência 

(oral) 

(mg/kg-d) 

URFi 

Factor 

unitário de 

risco 

(inalação) 

(µg/m3)-1 

RfC 

Concentração 

de  referência  

(inalação) 

(mg/m3) 

Referência(s)/ 

Comentários 

Arsénico 1.50 0.000300 0.00430 0.0000300 U.S. EPA 2005 

Cádmio 0.380 0.000500 0.00180 0.000200 U.S. EPA 2005 
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Composto Químico 

CSFo 

Factor de cancro 

(oral) 

(mg/kg-d)-1 

RfDo 

Dose de 

referência 

(oral) 

(mg/kg-d) 

URFi 

Factor 

unitário de 

risco 

(inalação) 

(µg/m3)-1 

RfC 

Concentração 

de  referência  

(inalação) 

(mg/m3) 

Referência(s)/ 

Comentários 

Crómio VI NA 0.00300 0.0120 0.000008.00 U.S. EPA 2005 

Crómio (total) NA 1.50 NA 5.30 U.S. EPA 2005 

Chumbo 0.0850 0.000430 0.0000120 0.00150 U.S. EPA 2005 

Manganês NA 0.140 NA 0.0000500 U.S. EPA, 2007 

Mercúrio (divalente) NA 0.000300 NA 0.00110 U.S. EPA 2005 

Mercúrio (elemental) NA 0.0000857 NA 0.000300 U.S. EPA 2005 

Metil-Mercúrio NA 0.000100 NA 0.000350 U.S. EPA 2005 

Níquel NA 0.0200 0.000240 0.000200 U.S. EPA 2005 

Vanádio NA 0.00900 NA 0.0315 U.S. EPA, 2007, (a) 

2378-TCDD 150000 0.00000000100 32.1 0.00000000467 U.S. EPA 2005, (a) 

12378-PeCDD 150000 0.00000000100 32.1 0.00000000467 U.S. EPA 2005, (a) 

123478-HxCDD 150000 0.00000000100 32.1 0.00000000467 U.S. EPA 2005, (a) 

123678-HxCDD 150000 0.00000000100 32.1 0.00000000467 U.S. EPA 2005, (a) 

123789-HxCDD 150000 0.00000000100 32.1 0.00000000467 U.S. EPA 2005, (a) 

1234678-HpCDD 150000 0.00000000100 32.1 0.00000000467 U.S. EPA 2005, (a) 

OCDD 150000 0.00000000100 32.1 0.00000000467 U.S. EPA 2005, (a) 

2378-TCDF 150000 0.00000000100 32.1 0.00000000467 U.S. EPA 2005, (a) 

12378-PeCDF 150000 0.00000000100 32.1 0.00000000467 U.S. EPA 2005, (a) 

23478-PeCDF 150000 0.00000000100 32.1 0.00000000467 U.S. EPA 2005, (a) 

123478-HxCDF 150000 0.00000000100 32.1 0.00000000467 U.S. EPA 2005, (a) 

123678-HxCDF 150000 0.00000000100 32.1 0.00000000467 U.S. EPA 2005, (a) 

123789-HxCDF 150000 0.00000000100 32.1 0.00000000467 U.S. EPA 2005, (a) 

234678-HxCDF 150000 0.00000000100 32.1 0.00000000467 U.S. EPA 2005, (a) 

1234678-HpCDF 150000 0.00000000100 32.1 0.00000000467 U.S. EPA 2005, (a) 

1234789-HpCDF 150000 0.00000000100 32.1 0.00000000467 U.S. EPA 2005, (a) 

OCDF 150000 0.00000000100 32.1 0.00000000467 U.S. EPA 2005, (a) 
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CARACTERIZAÇÃO DE RISCO PARA A SAÚDE HUMANA 

Para caracterizar os riscos para a saúde humana foram comparadas taxas de 

exposição estimadas (Secção 4.1) com critérios de toxicidade (Secção 4.2). A 

probabilidade de cada COPC poder causar cancro foi avaliada multiplicando a 

absorção prevista a partir da exposição directa ou indirecta por factores de risco de 

cancro específicos para os compostos. Os riscos não-cancerígenos foram avaliados 

comparando a absorção prevista a partir de exposição directa ou indirecta com 

doses de referência não-cancerígenas específicas para os compostos.  

 

Riscos de Cancro 

Geralmente, os carcinogénios são avaliados em termos de risco excessivo de 

cancro, estimado como a probabilidade de desenvolver cancro ao longo da vida 

como resultado da exposição a um composto químico, acima e além do nível base 

de cancros que as pessoas desenvolvem, que é de cerca de 22% em Portugal 

(OMS, 2006). Por exemplo, se o resultado da uma análise de risco cancerígeno 

estimar um valor de 1 num milhão (0.000001, também escrito como 1E-06 ou 

1x10-6) de risco adicional de cancro devido a exposição química, o risco de cancro 

total ao longo da vida seria de 0,220001.  

Os riscos suplementares de cancro ao longo da vida para a exposição directa 

(inalação) a COPCs foram calculados multiplicando as concentrações atmosféricas 

estimadas de cada COPC pela duração de exposição prevista, frequência de 

exposição, e factor de risco unitários, tendo em consideração uma esperança média 

de vida de 70 anos, tal como se segue (os valores dos parâmetros encontram-se no 

Anexo C: 

 

d/yr365ATC
URFEFEDC

inhCancerRisk ia
i ?

???
?

 

Em que: 
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CancerRiskinhi = Risco incremental de cancro individual ao longo da vida 

através da inalação directa de COPCi (s/ unidade) 

Ca = Concentração de COPCi no ar (µg/m3) 

ED = Duração da exposição (anos) 

EF = Frequência da exposição (dia/ano) 

URFi = Factor de risco unitário para inalação para o COPCi 

(µg/m3)-1 

ATC = Tempo médio para os carcinogénios (70 anos) 

 

Os riscos incrementais de cancro para a exposição indirecta aos COPCs foram 

calculados multiplicando a absorção diária total estimada especificamente para cada 

COPC a partir de vias de exposição indirectas, pela duração de exposição prevista, 

frequência da exposição, e factor de risco de cancro, tendo em consideração uma 

esperança média de vida de 70 anos, tal como se segue: 

d/yr365ATC
CSFEFEDI

CancerRisk itot
i ?

????
 

CancerRiski = Risco incremental de cancro individual ao longo da vida 

através da exposição indirecta a COPCi (s/ unidade) 

Itot = Absorção diária indirecta de COPCi normalizada de acordo 

com o peso corporal (mg/kg BW-d) 

ED = Duração da exposição (anos) 

EF = Frequência da exposição (dia/ano) 

CSFi = Factor de risco de cancro oral para COPCi (mg/kg-d)-1 

ATC = Tempo médio para os carcinogénios (70 anos) 
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Apesar de não existir nenhum padrão de “risco aceitável” universalmente aceite, a 

Comunidade Europeia adoptou como ponto de partida um nível de risco aceitável de 

1 em 1,000,000, de acordo com a Directiva 98/83/EC de 3 de Novembro de 1998 

acerca da qualidade da água destinada a consumo humano. Para as suas guidelines 

acerca da qualidade do ar, a Organização Mundial de Saúde (WHO) postula apenas 

recomendações qualitativas, especificando que a “aceitabilidade do risco e, 

portanto, os standards seleccionados, dependem da incidência esperada e 

gravidade dos efeitos potenciais, a dimensão da população em risco, a percepção 

do risco relacionado e o grau de incerteza científica que os efeitos irão ocorrer a um 

nível específico de poluição atmosférica” (WHO, 2000); contudo, a WHO empregou 

um nível de risco aceitável de 1 × 10-5 no desenvolvimento de guidelines acerca da 

água potável (WHO, 1996). O programa “Superfund” (análise e recuperação dos 

locais contaminados com resíduos e materiais perigosos) da EPA, enquadrado na 

Lei Responsabilidade, Compensação e Resposta Ambiental Compreensiva (CERCLA 

Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act), 

considera geralmente riscos inferiores a 1x10-6 (1 em 1 000 000) como aceitáveis 

em quaisquer circunstâncias e riscos de 1x10-4 a 1x10-6 (1 em 10 000 a 1 em 1 

000 000) como aceitáveis, dependendo do local específico e características de 

exposição. (U.S. EPA, 1989; U.S. EPA, 1991). O Plano de Contingência Nacional 

(U.S. EPA, 1990), que fornece as guidelines e procedimentos necessários para 

responder à libertação ou ameaça de libertação de substâncias poluentes ou 

contaminantes perigosos de acordo com o CERCLA, define o nível de risco de 1x10-

6 (1 num milhão) como o “ponto de partida” para estabelecer objectivos de 

recuperação de locais contaminados. De acordo com a Lei de Recuperação e 

Conservação de Recursos (RCRA - Resource Conservation and Recovery Act) da 

EPA para o encerramento “limpo” de locais contaminados, os riscos entre 10-5 a 

10-4 (1 em 100 000 a 1 em 10 000) são considerados aceitáveis (U.S. EPA, 1998). 

Os riscos para os residentes acima de 10-4 são quase sempre considerados 

inaceitáveis. 

Os riscos incrementais totais estimados de cancro ao longo da vida (i.e., os riscos 

adicionais de contrair cancro devido às emissões da fábrica) baseados na avaliação 

das emissões da fábrica da SECIL-Outão são apresentados na Tabela 5. Os níveis 

incrementais de risco são superiores para o cenário do agricultor de subsistência, 
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reflectindo a natureza conservadora da avaliação de risco e a contribuição de vias 

de exposição indirectas (i.e., ingestão de carne de vaca, porco, galinha, ovos, e 

leite produzidos localmente). Objectivamente, as estimativas de risco incremental 

de cancro ao longo da vida são bastante reduzidas, especialmente quando 

comparadas com o risco geral de contrair cancro. Como se pode observar pelos 

valores do Quadro 7.37 os riscos incrementais de cancro associados às emissões da 

fábrica da SECIL são menores do que o limite regulatório de 1 em 100 000 para os 

cenários da emissão actual da SECIL (REAL e Resíduos Perigosos) para todas as 

localizações receptoras e até para o extremamente conservador cenário “Máximo 

Global”. Os cenários VLE mostram o risco para os residentes e agricultores 

residentes (destacados a vermelhos na Tabela 5) no intervalo de 1 em 100 000 a 1 

em 1 000 000 (1E-5 – 1E-6), que é também muito reduzido e, de facto, é aceitável 

por muitos programas (U.S. EPA, 1989; U.S. EPA, 1991). Dado que os riscos 

estimados são muito reduzidos e a natureza conservadora dos cenários de 

residentes e agricultores (i.e., não existem agricultores de subsistência nas 

proximidades da fábrica da SECIL-Outão), acreditamos que estes riscos são de 

minimus. Um risco incremental de cancro de 1 em 100 000 representa um aumento 

de apenas 0,0002 – 0,0003% acima dos níveis gerais de incidência de cancro. 

 

Quadro 7.40 – Aumento dos Riscos Estimados de Cancro ao Longo da Vida para 

Compostos e Cenários Avaliados na Avaliação de Risco para a Saúde Pública da 

SECIL a,b,c  (expresso exponencialmente) 

Cenário de Localização 

Cenário de Exposição 
Máximo 

Global 

Máximo de 

Residente 

Máximo de 

Agricultor 

Média de 

Residente 

Média de 

Agricultor 

REAL, Forno 8 & 9      

 Agricultor, adulto 2.13E-06 --- 3.48E-07 --- 1.14E-07 

 Agricultor, criança 4.16E-07 --- 6.70E-08 --- 2.24E-08 

 Residente, adulto 4.89E-07 1.03E-07 --- 6.06E-08 --- 

 Residente, criança 1.07E-07 2.12E-08 --- 1.26E-08 --- 
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Resíduos Perigosos, Forno 

9 apenas 
     

Agricultor, adulto 1.49E-06 --- 2.70E-07 --- 7.59E-08 

Agricultor, criança 2.80E-07 --- 4.99E-08 --- 1.42E-08 

Residente, adulto 4.68E-07 1.01E-07 --- 6.10E-08 --- 

Residente, criança 9.96E-08 2.05E-08 --- 1.24E-08 --- 

VLE, Forno 8 & 9      

 Agricultor, adulto 5.14E-05 --- 8.67E-06 --- 2.65E-06 

 Agricultor, criança 9.98E-06 --- 1.66E-06 --- 5.13E-07 

 Residente, adulto 1.28E-05 2.66E-06 --- 1.56E-06 --- 

 Residente, criança 2.81E-06 5.49E-07 --- 3.24E-07 --- 

a O aumento dos riscos estimados de cancro são apresentados como a probabilidade de ocorrência de 

cancro como resultado da exposição, em algum momento na vida do indivíduo (U.S. EPA, 1989). Um 

aumento dos riscos estimados de cancro ao longo da vida de 1.00E-06 é equivalente a uma 

probabilidade de desenvolver cancro ao longo da vida de 1 em 1,000,000. 

b O aumento dos riscos estimados de cancro ao longo da vida de acordo com os cenários, foram 

calculados pela multiplicação de cada dose diária média estimada ao longo da vida pelos químicos 

potencialmente perigosos pelo factor especifico determinado na curva estimada pelos trabalhos da EPA.  

c As agências reguladoras norte-americanas consideram geralmente os riscos acima de 1.00E-06 (1 em 

1,000,000) como aceitáveis em praticamente todas as circunstâncias, e riscos dentro do intervalo de 

1.00E-04 a 1.00E-06 (1 em 10,000 a 1 em 1,000,000) são aceitáveis dependendo do local específico e 

características da exposição (U.S. EPA, 1989; U.S. EPA, 1991). Os riscos em excesso de 1.00E-05 são 

apresentados a vermelho. 
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Quadro 7.41 – Aumento dos Riscos Estimados de Cancro ao Longo da Vida para 

Compostos e Cenários Avaliados na Avaliação de Risco para a Saúde Pública da 

SECIL a,b,c  (expresso no valor estimado) 

Cenário de Localização 
Cenário de 

Exposição Máximo 

Global 

Máximo de 

Residente 

Máximo de 

Agricultor 

Média de 

Residente 

Média de 

Agricultor 

REAL, Forno 8 & 

9 
          

 Agricultor, 

adulto  
0,00000213 --- 0,000000348 --- 0,000000114 

 Agricultor, 

criança 
0,000000416 --- 0,0000000670 --- 0,0000000224 

 Residente, 

adulto  
0,000000489 0,000000103 --- 0,0000000606 --- 

 Residente, 

criança 
0,000000107 0,0000000212 --- 0,0000000126 --- 

Resíduos 

Perigosos, Forno 

9 apenas 

          

Agricultor, 

adulto  
0,00000149 --- 0,000000270 --- 0,0000000759 

Agricultor, 

criança 
0,000000280 --- 0,0000000499 --- 0,0000000142 

Residente, 

adulto  
0,000000468 0,000000101 --- 0,0000000610 --- 

Residente, 

criança 
0,0000000996 0,0000000205 --- 0,0000000124 --- 

VLE, Forno 8 & 9           

 Agricultor, 

adulto  
0,0000514 --- 0,00000867 --- 0,00000265 

 Agricultor, 

criança 
0,00000998 --- 0,00000166 --- 0,000000513 

 Residente, 

adulto  
0,0000128 0,00000266 --- 0,00000156 --- 

 Residente, 

criança 
0,00000281 0,000000549 --- 0,000000324 --- 
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Riscos não-cancerígenos 

Os riscos não-cancerígenos são avaliados dividindo a dose média, ao longo do 

período de exposição, pela dose de referência. O rácio resultante é tipicamente 

designado por quociente de perigo ou HQ (U.S. EPA, 2005). Se o HQ é inferior a 1 

(i.e., se a dose é inferior à dose de referência), os riscos para a saúde são 

considerados improváveis.  

Os HQs para a exposição directa (inalação) aos COPCs foram calculados 

multiplicando as concentrações atmosféricas estimadas para cada COPC pela 

duração de exposição prevista, frequência de exposição, factor de risco unitário, e 

duração média da exposição tal como se segue: 

d/yr 365ATNCRfC
0.001EFEDC

HQinh
i

ai
i ??

???
?

 

HQinhi  = Quociente de Perigo para exposição directa ao COPCi (s/ unidade 

de medida) 

Cai = Concentração atmosférica de COPCi (µg/m3) 

ED = Duração da exposição (yr = anos) 

EF = Frequência da exposição (dias/ano) 

RfCi = Concentração de Referência para o COPCi (mg/m3) 

ATNC = Tempo médio para os carcinogénios (yr = anos) 

Os HQs para exposição indirecta aos COPCs foram calculados multiplicando a 

absorção diária total estimada específica para o COPC a partir de vias indirectas de 

exposição pela duração prevista da exposição, frequência de exposição, e factor de 

risco unitário, ao longo da duração media da exposição, como se segue: 

365ATNCRfD
EFEDI

HQ
i

toti
i ??

??
?
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HQi = Quociente de Perigo para exposição directa ao não-carcinogénio i (s/ 

medida) 

Itoti = Absorção diária indirecta de COPCi normalizada de acordo com o 

peso corporal (mg/kg BW-d) 

ED = Duração da exposição (yr = anos) 

EF = Frequência da exposição (dias/ano) 

        ATNC = Tempo médio para os carcinogénios (yr = anos) 

RfDi = Dose oral de referência para o COPCi (mg/kg-d) 

 
Para avaliar o potencial geral para os efeitos não-carcinogénicos colocados pela 

exposição a mais do que um produto químico, os HQs individuais são somados para 

produzir um Índice de Perigo (HI - hazard index). Esta abordagem assume que as 

exposições abaixo do limite (sub-threshold) simultâneas a vários produtos químicos 

poderiam resultar num efeito adverso para a saúde e que a magnitude do efeito 

adverso é proporcional à soma dos rácios das exposições abaixo do limite (sub-

threshold) com as exposições aceitáveis (U.S. EPA, 1989). De acordo com os guias 

da U.S. EPA (1989), se o HI resultante for inferior à unidade (1), não serão 

esperados efeitos adversos para a saúde.  

O Quadro 7.39 apresenta os HIs não-cancerígenos. Nesta avaliação, todos os HIs 

são inferiores à unidade (1.0), significando que os perigos não-cancerígenos 

estimados para todos os cenários e locais de exposição são inferiores aos níveis de 

preocupação.  
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Quadro 7.42 – Índices Estimados de Perigo Não-Cancerígeno para Compostos e 

Cenários Avaliados na Avaliação de Risco para a Saúde Pública da SECIL-Outão a 

(expresso exponencialmente) 

Cenário de Localização 

Cenário de Exposição 
Máximo 

Global 

Máximo de 

Residente 

Máximo de 

Agricultor 

Média de 

Residente 

Média de 

Agricultor 

REAL, Forno 8 & 9      

 Agricultor, adulto 2.99E-02 --- 5.15E-03 --- 1.63E-03 

 Agricultor, criança 3.78E-02 --- 6.33E-03 --- 2.05E-03 

 Residente, adulto 1.36E-02 2.84E-03 --- 1.67E-03 --- 

 Residente, criança 1.47E-02 2.91E-03 --- 1.72E-03 --- 

Resíduos Perigosos, Forno 

9 apenas 
     

 Agricultor, adulto 2.10E-02 --- 4.08E-03 --- 1.13E-03 

 Agricultor, criança 2.52E-02 --- 4.82E-03 --- 1.35E-03 

 Residente, adulto 1.19E-02 2.58E-03 --- 1.56E-03 --- 

 Residente, criança 1.24E-02 2.61E-03 --- 1.58E-03 --- 

VLE, Forno 8 & 9      

 Agricultor, adulto 7.51E-01 --- 1.30E-01 --- 3.92E-02 

 Agricultor, criança 9.55E-01 --- 1.60E-01 --- 4.88E-02 

 Residente, adulto 3.57E-01 7.39E-02 --- 4.31E-02 --- 

 Residente, criança 4.00E-01 7.57E-02 --- 4.44E-02 --- 

a Os índices de perigo  específicos para o cenário foram calculados pela divisão de cada estimativa de 

dose diária média para os produtos químicos potencialmente preocupantes, por uma dose de referência 

específica para o produto químico (RfD), e somando estes “Quocientes de Perigo” para todos os químicos 

de modo a obter um Índice de Perigo. Se o Índice de Perigo for inferior à unidade (1.0), não são então 

esperados efeitos adversos para a saúde.  
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Quadro 7.43 – Índices Estimados de Perigo Não-Cancerígeno para Compostos e 

Cenários Avaliados na Avaliação de Risco para a Saúde Pública da SECIL-Outão a 

(expresso no valor estimado) 

Cenário de Localização 

Cenário de Exposição 
Máximo 

Global 

Máximo de 

Residente 

Máximo de 

Agricultor 

Média de 

Residente 

Média de 

Agricultor 

REAL, Forno 8 & 9      

 Agricultor, adulto 0,0299 --- 0,00515 --- 0,00163 

 Agricultor, criança 0,0378 --- 0,00633 --- 0,00205 

 Residente, adulto 0,0136 0,00284 --- 0,00167 --- 

 Residente, criança 0,0147 0,00291 --- 0,00172 --- 

Resíduos Perigosos, Forno 

9 apenas           

 Agricultor, adulto 0,0210 --- 0,00408 --- 0,00113 

 Agricultor, criança 0,0252 --- 0,00482 --- 0,00135 

 Residente, adulto 0,0119 0,00258 --- 0,00156 --- 

 Residente, criança 0,0124 0,00261 --- 0,00158 --- 

VLE, Forno 8 & 9           

 Agricultor, adulto 0,751 --- 0,130 --- 0,0392 

 Agricultor, criança 0,955 --- 0,160 --- 0,0488 

 Residente, adulto 0,357 0,0739 --- 0,0431 --- 

 Residente, criança 0,400 0,0757 --- 0,0444 --- 

 

Resumindo poderemos expressar a partir dos resultados as seguintes conclusões: 

1. Na avaliação multi-exposicional de risco efectuada para a 

SECIL-Outão foram utilizados modelos que sobrestimam o 

grau ao qual os compostos se podem acumular no ambiente e 

cadeia alimentar, sendo a maioria das incertezas são 

resolvidas de um modo que sobrestima as concentrações 

prováveis de ocorrer. Esta modelação é assim elaborada para 
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fazer estimativas baseadas em cenários muito mais negativos 

do que aqueles aos quais as pessoas podem estar expostas 

aos compostos emitidos pela fábrica da SECIL-Outão. 

2. Os riscos incrementais de desenvolvimento de cancro 

associados às emissões da fábrica da SECIL são menores do 

que o limite regulatório de 1 em 100 000 para os cenários da 

emissão actual da SECIL (REAL e Resíduos Perigosos) para 

todas as localizações receptoras e até para o extremamente 

conservador cenário “Máximo Global”. Os cenários VLE 

mostram o risco para os residentes e agricultores residentes 

no intervalo de 1 em 100 000 a 1 em 1 000 000 (1E-5 – 1E-6), 

que é também muito reduzido e, de facto, é aceitável por 

muitos programas (U.S. EPA, 1989; U.S. EPA, 1991). Dado 

que os riscos estimados são muito reduzidos e dada a natureza 

conservadora dos cenários de residentes e agricultores (i.e.., 

não existem agricultores de subsistência nas proximidades da 

fábrica da SECIL-Outão), acreditamos que estes riscos são de 

minimus. É de ter em conta que um risco incremental de 

cancro de 1 em 100 000 representa um aumento de apenas 

0,0002 – 0,0003% acima dos níveis gerais de incidência de 

cancro. E esta estimativa a partir de dados que correspondem 

a uma sobrestima evidente da exposição e das emissões. 

3. Os perigos não-cancerígenos estimados para todos os cenários 

e locais de exposição são inferiores aos níveis de preocupação 

(HIs são inferiores à unidade = 1.0). 

7.3.2.10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Da multiplicidade de procedimentos utilizados para a avaliação dos impactes na 

Qualidade do Ar, resultantes da execução do projecto em estudo, obtiveram as 

seguintes conclusões: 

?  Da análise efectuada anteriormente verifica-se que a variabilidade existente 

nos movimentos de tráfego, quer afectos à fábrica, quer nos percursos 
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envolventes permite “absorver” o acréscimo de veículos pesados que se 

prevê após o início do projecto de valorização energética de RIP. 

?  Desta forma, o acréscimo de 12 veículos por dia é pouco significativo em 

relação ao volume de tráfego já existente, não sendo expectável ocorrer um 

agravamento do actual nível de significância dos potenciais impactes 

ambientais associados ao transporte de mercadorias gerados pelo 

funcionamento da Fábrica SECIL-Outão. 

?  Relativamente à análise das medições em contínuo e pontuais, quer para os 

poluentes critério, quer para os poluentes inorgânicos e poluentes orgânicos, 

verifica-se que os valores de emissão se encontram sempre abaixo dos 

valores limites (valores limite para o regime geral e valores limite para a co-

incineração). Constata-se ainda uma consistência nos resultados ao longo 

dos anos.  

?  Quanto aos resultados dos estudos de dispersão poderemos enunciar o 

seguinte: 

o Dos poluentes em estudo, o dióxido de azoto foi o único que 

apresentou valores de concentração no ar ambiente acima do valor 

limite horário previsto no Decreto-Lei n.º 111/2002 (em ambos os 

cenários estudados – REAL e VLE), que prevê valores limite para 

protecção da saúde humana. No entanto, para este poluente ainda se 

encontra em vigor uma norma transitória, até Janeiro de 2010. 

Assim, o valor limite aplicável na presente data refere-se ao valor 

previsto na Portaria n.º 286/93. Este valor, no pior cenário obtido, 

não foi excedido, o que coloca a SECIL-Outão, face às simulações 

efectuadas, numa situação de cumprimento integral da legislação 

aplicável. Face aos resultados obtidos para o NO2, poderá ser 

aconselhável de futuro, até à entrada em vigor dos valores limite 

estipulados no D.L. n.º 111/2002, a implantação de medidas 

minimizadoras para redução das emissões nos fornos de clinquer; 
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o Os valores estimados para poluentes inorgânicos foram 

predominantemente reduzidos, sendo inferiores aos valores limite e 

de referência tanto nos valores reais como na análise de sensibilidade 

com os VLE. No caso específico do crómio hexavalente, o risco 

associado aos valores estimados é muito reduzido, contudo o mesmo 

aumenta em função do cenário considerado (de emissões reais para 

emissões correspondentes ao valor limite de emissão), e da 

percentagem de emissão face aos valores de crómio total (de 2% 

para 10%). 

o Os valores obtidos nas simulações para as dioxinas e furanos, quer 

no cenário REAL quer no cenário VLE, foram sempre bastante 

inferiores ao valor indicado pela OMS para as zonas afectadas por 

fontes emissoras locais, e também inferiores ao valor indicado como 

tipicamente associado a zonas urbanas. Assim, mesmo que a 

chaminé emitisse no limiar de emissão permissível pela lic ença 

ambiental, o impacte das dioxinas e furanos seria considerado 

negligenciável. 

?  No que diz respeito à análise de risco para a saúde humana é possível 

concluir que não são então esperados efeitos adversos para a saúde tanto 

no que concerne a doenças do foro carcinogénico como não carcinogénico. 

Para avaliar o impacte da utilização de RIP como combustíveis alternativos é 

necessário avaliar se existe uma diferença entre o que acontece neste momento, 

em termos de emissões e de qualidade do ar e o aquilo que se prevê aqundo desse 

utilização. Do exposto anteriormente é possível concluir que os impactes a nível da 

qualidade do ar são nulos na medida em que não são expectáveis nenhumas 

diferenças de emissão. 
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7.3.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO/MONITORIZAÇÃO 

De acordo com os resultados obtidos e respectiva interpretação face aos valores 

limite da legislação e demais valores de referência, são propostas algumas medidas 

para a minimização de impactes da actividade da SECIL-Outão na qualidade do ar 

(não tendo necessariamente relação como o uso de RIPs): 

?  Face aos resultados obtidos para o NO2, poderá ser aconselhável de futuro, 

até à entrada em vigor dos valores limite estipulados no D.L. n.º 111/2002, 

a implantação de medidas minimizadoras para redução das emissões nos 

fornos de clinquer; 

?  Monitorização da fracção de crómio hexavalente nas emissões atmosféricas 

aquando das monitorizações pontuais. 

?  Deverá proceder-se à monitorização das emissões atmosféricas aquando da 

utilização de cada um dos novos combustíveis alternativos (como tem sido 

habito na SECIL-Outão). 

?  Deverá ser incluída na rede de qualidade do ar da SECIL-Outão uma estação 

localizada na Serra de S. Luís, tendo em consideração as manchas de 

dispersão dos poluentes analisados.  

?  A SECIL-Outão deverá apresentar um programa de calibração e análise da 

rede de qualidade do ar. 

 

7.4. COMPONENTE ECOLÓGICA 

7.4.1. INTRODUÇÃO 

Um impacte pode ser descrito como uma alteração de determinada condição 

ambiental num determinado período e área, resultante de uma acção humana, em 

comparação com a situação que ocorreria caso essa acção não tivesse existido. 
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Uma das funções do presente relatório consiste em identificar, quantificar e avaliar 

os potenciais impactes resultantes da implantação do projecto nos ecossistemas e 

nos seus componentes (Treweek, 1999). Esta análise pretende fornecer a 

informação cientifica necessária para ajudar as autoridades competentes a 

compreender as implicações ambientais associadas ao desenvolvimento da acção, e 

a tomar as decisões adequadas. 

De modo a tornar ambientalmente sustentável o projecto em análise, o Estudo de 

Impacte Ambiental deve sugerir medidas de mitigação, ou seja, acções deliberadas 

por forma a aliviar os efeitos adversos do projecto, seja através do controle dos 

impactes na sua origem ou ao nível dos receptores ecológicos (Treweek, 1999). 

Dever-se-á assim procurar: 

- evitar os impactes pela não realização total ou parcial da acção que os gera; 

- minimizar os impactes através da limitação da magnitude dessas acções; 

- reduzir ou eliminar o impacte através da realização de operações de 

preservação e manutenção ambiental durante a execução da acção geradora do 

impacte; 

- deslocar ou realojar animais, plantas ou habitats sempre que se considere 

necessário; 

- rectificar o impacte por reabilitação ou restauração do ambiente afectado; 

- compensar os impactes por substituição e/ou criação de novos recursos ou 

habitats afectados, na área de intervenção do projecto ou fora dela. 

Nos capítulos seguintes é efectuada uma análise dos impactes sofridos pelos 

habitats, flora e fauna da região devido à implantação do projecto em análise, 

propondo-se posteriormente uma série de medidas mitigadoras desses mesmos 

impactes. 

 

7.4.2. ANÁLISE DE IMPACTES 

O projecto em estudo consiste na substituição de uma parcela do combustível 

actualmente utilizado pela Secil-Outão por Resíduos Industriais Perigosos (lamas 
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oleosas e óleos) numa fracção nunca superior a 40%, não estando previstas acções 

de construção de novas estruturas. 

Do ponto de vista de impactes sobre os sistemas ecológicos, não havendo lugar à 

construção de infra-estruturas propriamente ditas, não se verifica a ocorrência de 

impactes directos sobre estes. Todavia, as alterações na composição do 

combustível utilizado podem traduzir-se na ocorrência de impactes indirectos sobre 

os sistemas naturais resultantes da deposição de partículas e contaminação dos 

ecossistemas e seus componentes, actuando de uma forma gradual ao longo do 

tempo. 

São particularmente importantes quando afectam espécies abrangidas pela 

legislação nacional e internacional que possam ocorrer na área de estudo (incluídas 

na Convenção de Berna, na Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas da IUCN, no 

Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro, respeitante à transposição da Directiva 

Habitats e Aves para a ordem jurídica interna, e as protegidas pela legislação 

específica portuguesa), quando afectam estruturas fitocenóticas em estádios de 

equilíbrio relativamente elevado ou cujo grau de raridade na zona em estudo 

aconselhe a sua protecção. 

Os impactes sobre a fauna também podem ser directos ou indirectos e, segundo 

normas aceites internacionalmente, ainda que localizados e de curto prazo, devem 

ser considerados significativos se: 

- podem determinar a destruição ou importante degradação de biocenoses em 

elevado estado de equilíbrio ou que incluam taxa endémicos, “raros” ou “em 

perigo”; 

- provocam importantes alterações nos processos ecológicos, afectando as 

populações de determinadas espécies animais de forma directa ou indirecta, 

seja nos efectivos, na diversidade das comunidades, ou ainda na estabilidade 

das populações e dos seus habitats. 

Considerando o projecto em si, verifica-se que, no que concerne à composição dos 

combustíveis em causa, os componentes químicos são essencialmente os mesmos 
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nos combustíveis tradicionais e nos alternativos (quadro seguinte), residindo a 

diferença fundamental na concentração em que surgem em cada combustível: 

 

 

Quadro 7.44 – Comparação da composição físico-química dos combustíveis 

tradicionais e dos resíduos perigosos 

Parâmetros Coque de petróleo Lamas oleosas Óleos 

Poder calorífico 

inferior (kcal/kg) 
8446,8 2713 a 6334 8700 

S (%) 2,7 0,36 a 0,61 0,8 

Cl (%) < 5 < 0,1 1 

Sb + As + Pb + Cr 

+ Co + Ni + V + 

Mn + Cu+ Sn 

(mg/kg) 

2110,053 < 307 a < 453 1390 

Cd + TI (mg/kg) 29 a 35 < 5,8 30 

Para a avaliação de impactes ambientais no âmbito deste descritor, foi efectuada 

uma análise ao modelo de dispersão de poluentes considerado para os dois 

cenários contemplados – cenário Real e cenário Valor Limite de Emissão – e a sua 

sobreposição à cartografia de habitats produzida (desenho EIA-RF.00-BIO-01). O 

estudo de dispersão de poluentes realizado e apresentado no Capítulo V – Avaliação 

de Impactes e Medidas de Minimização, no descritor Qualidade do Ar, consistiu 

numa análise de dois cenários; o Cenário REAL e o Cenário Valor Limite de 

Emissão (Cenário VLE). 

Dado a existência das medições continuas (Partículas, CO, NOx, TOC, SO2, HCl e 

HF) e uma série muito extensa de medições pontuais no ano considerado base foi 

possível realizar neste trabalho uma caracterização das emissões a partir dos 

caudais efectivamente emitidos e usando essas medições em continuo e pontuais 

que possuem uma alta consistência, tal como se pode observar no Capítulo V – 

Caracterização do Ambiente Afectado, descritor Qualidade do Ar. Deste modo os 

estudos de dispersão puderam ser realizados baseados numa série muito completa 

de dados do ano de referencia. Assim o chamado Cenário REAL, consiste numa 

caracterização da qualidade do ar, na envolvente da SECIL-Outão, baseada nas 
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condições de funcionamento da instalação do ano considerado como de referencia. 

Através desta análise pretende-se avaliar a contribuição das fontes emissoras desta 

instalação para a qualidade do ar prevalecente.  

Tendo em consideração que as emissões, na esmagadora maioria de poluentes, são 

muito abaixo dos limites legais previstos tanto no Decreto-Lei n.º 85/2005 como 

nas licenças de exploração e ambiental foi considerado relevante realizar uma 

análise de sensibilidade em condições que correspondessem a esses limites legais 

de emissão de poluentes, com o intuito de determinar os efeitos das emissões na 

qualidade do ar e consequentemente na saúde humana. 

Desta forma, estabeleceu-se um cenário fictício, Cenário VLE, no qual se 

extrapolou que as fontes da SECIL-Outão se encontram a emitir continuamente ao 

longo de um ano, o Valor Limite de Emissão estabelecido, para cada poluente e 

para cada fonte, na Licença Ambiental da instalação. 

De sublinhar que a diferença entre as emissões da SECIL actuais e as possíveis á 

luz da regulamentação aplicável é bastante grande, atingindo até, nos metais 

pesados e dioxinas, varias ordens de magnitude. Daí que é, tecnicamente muito 

difícil, que a SECIL ultrapasse ou atinja os limites legais.  

Com o intuito de determinar os locais mais susceptíveis de impactes, derivados das 

emissões previstas do processo de co-incineração, foram elaboradas manchas de 

dispersão global de poluentes, a nível indicativo, para o cenário REAL e para o 

cenário VLE, as quais podem ser observadas no Capitulo VII – Avaliação de 

Impactes e Medidas de Minimização, descritor Solos, RAN, REN, Uso Actual do Solo 

e Componente Ecológica. Para a realização destas manchas foram consideradas as 

concentrações máximas dos poluentes detectáveis a partir do modelo de dispersão 

de poluentes (apresentado no Capitulo VII – Avaliação de Impactes e Medidas de 

Minimização, no descritor Qualidade do Ar).  

Essas manchas só podem ser consideradas como indicativas da área de influencia 

máxima das emissões da SECIL que podem ser detectadas pelo modelo de 

dispersão. De sublinhar que, como analisado na secção própria, os níveis obtidos 

são sempre muito baixos. Desta forma, ressalva-se que a análise das manchas 
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obtidas deve ser realizada em termos indicativos da dispersão dos poluentes e não 

em termos quantitativos das emissões estimadas destes, para os dois cenários 

estudados.  

As figuras seguintes indicam as dimensões das manchas resultantes para ambos os 

cenários considerados. 
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Figura 7.132 – Mancha de dispersão total 

(cenário Real)  

Figura 7.133 – Mancha de dispersão total 

(cenário Valor Limite de Emissão) 
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7.4.3. FASE DE CONSTRUÇÃO 

O projecto em estudo não prevê a construção de estruturas, com a excepção de 

ajustes pontuais de melhoria das condições de segurança da zona de transfega que 

incluirão uma caleira e uma actualização e melhoria do separador de 

hidrocarbonetos. Considerando as intervenções previstas, não se prevê a ocorrência 

de impactes sobre os sistemas ecológicos durante esta fase. 

7.4.4. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante esta fase, o impacte potencial corresponde à degradação do habitat 

através da contaminação pela deposição dos poluentes originados pela actividade 

da Secil-Outão. As características da área de estudo (orografia, meteorologia) e da 

tipologia dos poluentes, bem como os níveis de emissão dos mesmos, implicam que 

a sua dispersão pela região circundante à fonte não seja uniforme - como é possível 

registar pela análise das figuras acima representadas. Em termos práticos, as 

diferenças na conformação das manchas de dispersão totais resultantes do modelo 

de dispersão de poluentes prendem-se com o aumento das emissões a que 

corresponde um aumento da área total da mancha. 

Para a determinação das zonas potencialmente afectadas pelas emissões em ambos 

os cenários considerados, foi efectuada a determinação da sua composição em 

termos de habitats: 

 

Quadro 7.45 – Habitas sob as manchas totais e dispersão de poluentes 

Área (ha) 
Habitat Designação 

Cenário Real Cenário VLE 

11.1 Oceano 91,67 115,15 

1130 Estuário 136,01 152,10 

1240 
Arribas com vegetação das costas mediterrânicas com 

Limonium spp endémicas 
1,98 1,98 

2270 Dunas com florestas de Pinus spp* 0,57 0,57 

4030 Charnecas secas europeias 23,88 26,68 

5210 Matagais arborescentes de Juniperus spp 0,01 0,04 
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Área (ha) 
Habitat Designação 

Cenário Real Cenário VLE 

5230 Matagais arborescentes de Laurus nobilis* 26,22 29,06 

5320 Formações baixas de Euforbiáceas junto a falésias 0,29 0,39 

5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos 1517,85 1637,06 

62.4 Rochas nuas 10,44 16,49 

6210 

Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato 

calcário (Festuco - Brometalia) (importantes habitats de 

orquídeas) 

137,43 145,84 

6220 
Subestepes de gramíneas e anuais (Thero - 

Brachypodietea)* 
42,11 45,68 

6310 Montados de Quercus spp de folha perene 164,86 222,03 

6310/83.41 Montados de Quercus spp de folha perene/Pinhal manso 14,49 15,15 

6310/83.42 Montados de Quercus spp de folha perene/Pinhal bravo 3,02 3,28 

82.1 Culturas anuais 415,88 468,39 

82.22 Viveiros/estufas 3,36 3,36 

8210 Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica 103,00 108,38 

8240 Lajes calcárias* 2,15 2,49 

83.1 Pomares 30,98 37,02 

83.10 Olivais 307,91 353,74 

83.2 Vinha 135,77 157,42 

83.31 Eucaliptal 0,00 1,40 

83.39 Outras folhosas 24,22 27,65 

83.41 Pinhal manso 244,87 268,62 

83.42 Pinhal bravo 39,73 44,95 

83.42/83.31 Pinhal bravo/eucaliptal 0,30 0,30 

86.1 Áreas urbanas 65,85 91,90 

86.2 Áreas industriais 54,17 67,31 

86.4 Zonas portuárias 0,00 0,68 

86.9 Infra-estruturas e equipamentos 5,54 5,54 

87.1 Áreas nuas ou ruderalizadas 25,45 27,09 

87.3 Pedreiras 77,37 77,72 

91B0+91E0 Freixiais e amiais* 6,38 7,29 

9240 
Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus 

canariensis 
114,96 120,36 

92B0 

Florestas - galerias junto aos cursos de água intermitentes 

mediterrânicos com Rhododendron ponticum, Salix e 

outras espécies 

5,56 5,77 

9320 Florestas de Olea e Ceratonia 0,91 1,06 
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Área (ha) 
Habitat Designação 

Cenário Real Cenário VLE 

9330 Florestas de Quercus suber 10,13 10,35 

9340 Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia 1,41 1,56 

Total  3846,73 4301,85 

Os habitats assinalados (*) são prioritários ao abrigo do disposto no Decreto -lei n.º 49/2005 de 24 de 

Fevereiro 

Como se pode observar da análise do quadro anterior, as áreas em causa para 

ambos os cenários de emissão considerados são significativas, sendo o habitat 

potencialmente mais afectado o 5330 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos. 

Realça-se igualmente as áreas de habitats prioritários sob as manchas: 5230 – 

Matagais arborescentes de Laurus nobilis, 6220 – Subestepes de gramíneas e 

anuais (Thero – Brachypodietea), 2270 – Dunas com florestas de Pinus spp., 8240 

– Lajes calcárias e 91B0/91E0 – Freixiais e amiais. 

Da mesma forma, foi efectuada a determinação da afectação potencial de áreas de 

ocorrência provável de espécies protegidas/classificadas de flora e fauna 

considerando a área de dispersão associada a ambos os cenários. Como foi é 

referido no descritor “Qualidade do ar”, as condições orográficas associadas à 

tipologia dos poluentes considerados e às condições meteorológicas (direcção dos 

ventos dominantes) resultam, para a quase totalidade dos poluentes modelados, na 

concentração da sua mancha de dispersão junto das cotas mais elevadas da área 

de estudo, correspondendo estas à Serra da Arrábida, Serra de S. Luis e Serra de 

S. Francisco. 

De acordo com os dados referente à distribuição de espécies classificadas na área 

de estudo, verifica-se uma relação positiva entre as zonas mais elevadas e as zonas 

de presença das referidas espécies, principalmente no que concerne à componente 

florística (figura seguinte). 
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Figura 7.134 – Relação entre as manchas totais de dispersão e a distribuição de 

espécies de flora classificadas 
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No que concerne à componente faunística, mais especificamente dos quirópteros, 

constata-se que as manchas de dispersão se sobrepõem a locais onde foi registada 

a presença de espécies incluídas no anexo B-II do Decreto-Lei nº 49/2005, sendo 

previsível que as zonas de ocorrência das referidas espécies incluam a totalidade da 

área de estudo com condições favoráveis de alimentação e refúgio: 

 

Figura 7.135 – Relação entre as manchas totais de dispersão e os registos de 

espécies de morcegos classificadas 
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Em termos de impacte sobre os ecossistemas e seus componentes, este só se 

verifica se ocorrer a contaminação pela deposição ou conctacto de poluentes em 

valores excessivos em relação quer aos valores expressos na legislação em vigor 

(nacional ou comunitária) ou nas recomendações de organizações internacionais. O 

quadro seguinte indica as valores estimados de poluentes atmosféricos e o seu 

enquadramento legal: 

 

Quadro 7.46 - Resumo dos valores estimados de poluentes e comparação com os 

respectivos valores limite legislado – cenário Real 

Valor máximo de 

simulação Poluente  Referência Designação Período 

Valor 

Limite 

(?g.m-3) 

Valor 

fundo 

(?g.m-3) Sem F2 Com F2 

SO2 

Decreto-Lei 

n.º 

111/2002 

Valor limite para 

protecção dos 

ecossistemas 

Anual 20 3 4 3,5/5 

Decreto-Lei 

n.º 

111/2002 

Valor limite para 

protecção da 

vegetação 

Anual 30 15 26 21/37 

NO2 

Portaria n.º 

286/93 

Valor limite 

(percentil 98) 
Anual 200 15 148 82/281 

Pb 

Decreto-Lei 

n.º 

111/2002 

Valor limite para 

protecção da 

saúde humana 

Anual 0,5 - 0,04E-3 0,08E-3/0,02E-3 

Hg OMS 

Nível de 

concentração sem 

efeitos adversos 

Anual 1 - 3,4E-5 1,7E-5/6,8E-5 

 

Quadro 7.47 - Resumo dos valores estimados de poluentes e comparação com os 

respectivos valores limite legislado – cenário VLE 

Valor máximo de 

simulação Poluente  Referência Designação Período 

Valor 

Limite 

(?g.m-3) 

Valor 

fundo 

(?g.m-3) Sem F2 Com F2 

SO2 

Decreto-Lei 

n.º 

111/2002 

Valor limite para 

protecção dos 

ecossistemas 

Anual 20 3 8 6/13 

NO2 
Decreto-Lei 

n.º 

Valor limite para 

protecção da 

Anual 30 15 26 21/37 
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Valor máximo de 

simulação Poluente  Referência Designação Período 

Valor 

Limite 

(?g.m-3) 

Valor 

fundo 

(?g.m-3) Sem F2 Com F2 

111/2002 vegetação 

Portaria n.º 

286/93 

Valor limite 

(percentil 98) 
Anual 200 15 153 84/291 

Pb 

Decreto-Lei 

n.º 

111/2002 

Valor limite para 

protecção da 

saúde humana 

Anual 0,5 - 1,1E-3 0,55E-3/2,2E-3 

Hg OMS 

Nível de 

concentração sem 

efeitos adversos 

Anual 1 - 8,7E-4 4,4E-4/17,4E-4 

A comparação é efectuada também através da aplicação de um factor de segurança 

(F2) atribuído aos resultados dos modelos Gaussianos. Por aplicação deste factor 

entende-se que os valores reais, estatisticamente, poderão ser metade ou o dobro 

dos valores estimados numericamente. De sublinhar os valores reais são sempre 

muito inferiores ao dos valores limites de emissão especialmente no que concerne 

aos metais. 

Da mesma forma, no que concerne às dioxinas e furanos: 

 

Quadro 7.48 – Resumo dos valores estimados de PCDD/DF e comparação com o 

respectivo valor de referência – cenário Real 

Valor máximo de simulação 

(I-TEQ) (pg.m-3) Referência Designação Período 

Valor Limite (I-

TEQ) 

(pg.m-3) Sem F2 Com F2 

Diário > 0,3  0,004 0,002/0,008 
Zonas afectadas por 

fontes emissoras locais 
Anual > 0,3 0,00011 0,000055/0,00022 

Diário 0,1 0,004 0,002/0,008 

OMS 

Zonas urbanas (valor 

típico) 
Anual 0,1 0,00011 0,000055/0,00022 
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Quadro 7.49 – Resumo dos valores estimados de PCDD/DF e comparação com o 

respectivo valor de referência – cenário VLE 

Valor máximo de simulação 

(I-TEQ) (pg.m-3) Referência Designação Período 

Valor Limite (I-

TEQ) 

(pg.m-3) Sem F2 Com F2 

Diário > 0,3  0,038 0,019/0,076 
Zonas afectadas por 

fontes emissoras locais 
Anual > 0,3 0,0018 0,0009/0,0036 

Diário 0,1 0,038 0,019/,076 

OMS 

Zonas urbanas (valor 

típico) 
Anual 0,1 0,0018 0,0009/0,0036 

Da análise dos quadros acima representados, os valores modelados não revelam 

situações de incumprimento do expresso na legislação em vigor para a protecção 

dos ecossistemas e vegetação, não se prevendo a ocorrência de impactes negativos 

no que a este aspecto diz respeito. 

7.4.4.1. ANÁLISE DE RISCO ECOLÓGICO 

Como se refere no capítulo respeitante ao descritor “Qualidade do Ar”, foi realizada 

uma análise multi-exposicional para a determinação do risco associado à emissão 

de poluentes para a atmosfera pela fábrica Secil-Outão, sendo que um dos 

componentes analisados é o risco para o Biota (ver Anexo IX). Para esta análise 

específica ser realizada, é necessária a decomposição dos efeitos dos poluentes nas 

diferentes vias de contaminação consideradas – água, solos, vegetação – sendo 

desta forma possível a estimativa dos efeitos sobre os sistemas ecológicos. 

O objectivo da avaliação de risco ecológico é o de fornecer uma avaliação 

qualitativa e/ou quantitativa da potencial ocorrência de efeitos ecológicos adversos 

como resultado da exposição indirecta às emissões dos fornos. Uma aproximação 

comum para essa caracterização de risco ecológico é o Quociente de Risco (QR ou 

Hazard Quotient (HQ) também referido como o Método do Quociente e que é 

semelhante ao que é usado para a avaliação de risco paras as doenças não 

cancerosas. Nesta metodologia, as concentrações resultantes do modelo de um 

dado químico no solo são divididas pelo nível considerado de risco que é utilizado 



               

             

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

Outão           Página VII.232 

 

UVW 

como avaliação para obter uma dado QR para cada químico. Esses níveis 

comparativos são concentrações de contaminantes no solo que são conservadores 

na protecção aos receptores ecológicos que comummente entram em contacto com 

o solo ou que ingerem biota que vivem no ou sobre o solo. QR abaixo de 1 (UM) 

indicam que não existe risco ecológico significativo para o ambiente ou para as 

espécies consideradas como indicadoras a partir das emissões dos químicos de risco 

potencial da parte da SECIL–Outão e que não existe a necessidade de avaliar mais 

profundamente os efeitos dessas emissões num dado ambiente ou espécies. QR 

acima de 1 indica a possibilidade de riscos significativos para o ambiente ou para as 

espécies em causa. De sublinhar que o valor acima de 1 não implica que ocorra 

problemas a nível ecológico. Significa simplesmente que a possibilidade futura de 

efeitos negativos não pode ser posta de parte e que poderá ser necessário uma 

avaliação futura mais cuidada. Em caso onde exista um QR acima de 1 poderá ser 

necessário levar em consideração informação especifica sobre os valores dos solos 

e das espécies em causa. 

A avaliação do risco ecológico com o método acima referido foi realizada foi levada 

a cabo comparando as concentrações previsíveis no solo do cenário de localização 

“Máximo Global” (i.e., a taxa máxima de deposição prevista em qualquer local da 

grellha-modelo foi utilizada para avaliar a exposição máxima que poderia afectar os 

receptores ecológicos; isto é, foi criado um ponto hipotético onde haveria a 

concentração máxima de todos os compostos e metais – na realidade tal é 

impossível de acontecer na medida em que os diferentes químicos tem diferentes 

taxas e tipos de dispersão) com os limites de solo encontrados em diferentes 

documentos-guia reguladores que protegem os receptores (endpoints) ecológicos.  

Os resultados são apresentados nos quadros seguintes, que fazem a listagem de 

estimativas largamente conservadoras para a concentração máxima prevista em 

qualquer lugar na grelha para três cenários de exposição (dados de emissões Real, 

emissões baseadas nas emissões já emitidas aquando dos testes com Resíduos 

Industriais Perigosos, e considerando as emissões se a fábrica emitisse de acordo 

com os Valores Limite de Emissões).  

Os valores mais utilizados de comparação são os compilados pela EPA norte-

americana [Screening Level Ecological Risk Assessment (SLERA) e Ecological Soil 

Screening Levels (Eco SSL)], US DOE (Oak Ridge) e ainda os valores holandeses. 
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Estes valores de comparação podem ser genéricos ou específicos para plantas, 

minhocas, mamíferos ou micróbios. Calculando o QR para cada cenário foi usado o 

valor de comparação mais conservador encontrado na literatura. 

Como o quadro  demonstra, as concentrações estimadas no solo para todos os 

cenários são inferiores a todos os limites e valores comparativos no solo com 

excepção das concentrações totais de mercúrio no solo, estimadas para o cenário 

Valores Limites de Emissão (VLE). Contudo, estas concentrações no solo não se 

baseiam nas emissões reais da SECIL mas em taxas de emissões legalmente 

aceites. As emissões reais, nomeadamente em relação ao mercúrio, da SECIL são 

muito inferiores a estes valores. Como vimos acima esses valores de referencia são 

extremamente conservadores. No entanto e apesar disso e dos valores de emissão 

real serem várias ordens de magnitude abaixo serão feitas propostas de 

monitorização. 

Deste modo e baseado nestes pressupostos poder-se-á concluir que as emissões 

não têm impacte nos receptores ecológicos na vizinhança da fábrica. 

Em suma, para avaliar o impacte da utilização de RIP como combustíveis 

alternativos é necessário avaliar se existe uma diferença entre o que acontece 

neste momento, em termos de emissões e de qualidade do ar e aquilo que se prevê 

aquando dessa utilização. Do exposto anteriormente é possível concluir que os 

impactes a nível dos receptores ecológicos na vizinhança da fábrica são nulos na 

medida em que não são expectáveis nenhumas diferenças de emissão. 
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Quadro 7.50 - Comparação das Concentrações no solo Estimadas na Avaliação de Risco da SECIL com os Valores de comparação para os receptores ecológicos (expresso em logaritmo) 

Concentrações Estimadas Valores de Comparação de Solo (mg/kg) Quocientes Máximos de Perigo 

EPA SLERA EPA ECO SSL Oak Ridge HQ Perigo 

Análise 
Real 

Resíduos 

Industrias 

Perigosos 

VLE 
Dados 

Holandeses Plantas 
Invertebrados 

do solo 
Aves Invertebrados Mamíferos Plantas Invertebrados Micróbios Plantas HQ Real 

Resíduos 

Industriais 

Perigosos 

HQ VLE 

Arsénio 0,000054 0,000022 0,0013 55 0,10 --- 4,3 --- 46 18 60 100 10 0,00054 0,00022 0,013 

Cádmio 0,000040 0,000027 0,0021 12 0,20 --- 0,77 140 0,36 32 20 20 4,0 0,00020 0,00014 0,011 

Crómio VI 0,00015 0,00016 0,0039 --- 0,018 --- --- --- 81 --- 0,40 --- 1,0 0,0084 0,0088 0,22 

Chumbo 0,0027 0,0019 0,073 530 4,6 --- 11 1700 56 120 500 900 50 0,00058 0,00040 0,016 

Manganês 0,00049 0,00016 0,013 --- --- --- 4300 450 4000 220 --- 100 500 0,0000049 0,0000016 0,00013 

Níquel 0,00078 0,00052 0,020 210 25 --- 210 280 130 38 200 90 30 0,000031 0,000021 0,00082 

Crómio 

III 
0,00015 0,00016 0,0039 380 --- --- 26 --- 34 --- 0,40 10 1,0 0,00038 0,00040 0,0097 

Vanádio 0,00063 0,00056 0,018 250 --- --- 7,8 --- 280 --- --- 20 2,0 0,00032 0,00028 0,0092 

2,3,7,8 – 

Tetra – 

CDD 

0,0000000087 0,0000000066 0,00000032 --- --- 0,50 --- --- --- --- --- --- --- 0,000000017 0,000000013 0,00000065 

Mercúrio 

total 
0,014 0,0035 0,64 --- 0,35 2,5 --- --- --- --- 0,10 30 30 0,14 0,035 6,4 

 

Quadro 7.51 - Comparação das Concentrações no solo Estimadas na Avaliação de Risco da SECIL com os Valores de comparação para os receptores ecológicos (expresso exponencialmente) 

Concentrações Estimadas Valores de Comparação de Solo (mg/kg) Quocientes Máximos de Perigo 

EPA SLERA EPA ECO SSL Oak Ridge HQ Perigo 

Análise 
Real 

Resíduos 

Industrias 

Perigosos 

VLE 
Dados 

Holandeses Plantas 
Invertebrados 

do solo 
Aves Invertebrados Mamíferos Plantas Invertebrados Micróbios Plantas HQ Real 

Resíduos 

Industr iais 

Perigosos 

HQ VLE 

Arsénio 5,4E-5 2,2E-5 1,3E-3 5,5E1 1,0E-1 --- 4,3E0 --- 4,6E1 1,8E1 6,0E1 1,0E2 1,0E1 5,4E-4 2,2E-4 1,3E-2 

Cádmio 4,0E-5 2,7E-5 2,1E-3 1,2E1 2,0E-1 --- 
7,7E-

1 
140 3,6E-1 3,2E1 

2 

,0E1 
2,0E1 4,0E0 2,0E-4 1,4E-4 1,1E-2 

Crómio VI 1,5E-4 1,6E-4 3,9E-3 --- 1,8E-2 --- --- --- 8,1E1 --- 4,0E-1 --- 1,0E0 8,4E-3 8,8E-3 2,2E-1 

Chumbo 2,7E-3 1,9E-3 7,3E-2 5,3E2 4,6E0 --- 1,1E1 1700 5,6E1 1,2E2 5,0E2 9,0E2 5,0E1 5,8E-4 4,0E-4 1,6E-2 

Manganês 4,9E-4 1,6E-4 1,3E-2 --- --- --- 4,3E3 450 4,0E3 2,2E2 --- 1,0E2 5,0E2 4,9E-6 1,6E-6 1,3E-4 

Níquel 7,8E-4 5,2E-4 2,0E-2 2,1E2 2,5E1 --- 2,1E2 280 1,3E1 3,8E1 2,0E2 9,0E1 3,0E1 3,1E-5 2,1E-5 8,2E-4 

Crómio 

III 
1,5E-4 1,6E-4 3,9E-3 3,8E2 --- --- 2,6E1 --- 3,4E1 --- 4,0E-1 1,0E1 1,0E0 3,8E-4 4,0E-4 9,7E-3 
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Concentrações Estimadas Valores de Comparação de Solo (mg/kg) Quocientes Máximos de Perigo 

EPA SLERA EPA ECO SSL Oak Ridge HQ Perigo 

Análise 
Real 

Resíduos 

Industrias 

Perigosos 

VLE 
Dados 

Holandeses Plantas 
Invertebrados 

do solo 
Aves Invertebrados Mamíferos Plantas Invertebrados Micróbios Plantas HQ Real 

Resíduos 

Industr iais 

Perigosos 

HQ VLE 

Vanádio 6,3E-4 5,6E-4 1,8E-2 2,5E2 --- --- 7,8E0 --- 2,8E2 --- --- 2,0E1 2,0E0 3,2E-4 2,8E-4 9,2E-3 

2,3,7,8 – 

Tetra – 

CDD 

8,7E-9 6,6E-9 3,2E-7 --- --- 5,0E-1 --- --- --- --- --- --- --- 1,7E-8 1,3E-8 6,5E-7 

Mercúrio 

total 
1,4E-2 3,5E-3 6,4E-1 --- 3,5E-1 2,5 --- --- --- --- 1,0E-1 3,0E1 3,0E1 1,4E-1 3,5E-2 6,4E0 
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7.4.5. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO/MONITORIZAÇÃO 

Dada a ausência de impactes efectivos sobre os recursos ecológicos, não se propõe 

a implementação de medidas de minimização no que a este descritor diz respeito. 

De notar que a avaliação de impactes da utilização de RIP como combustíveis 

alternativos tem que ser avaliada pela existência ou não de diferença previsível nas 

emissões e nos seus efeitos aquando dessa mudança. O que foi demonstrado como 

não ser o caso.  

Contudo, em função dos resultados obtidos pela análise de risco ecológico para o 

mercúrio no cenário VLE (Valor Limite de Emissão) propõe-se a adopção de um 

programa de monitorização deste poluente na sua área de dispersão (ver Síntese 

de Impactes). 

O Programa de Monitorização da Componente Ecológica nesta fase tem como 

objectivo principal a análise das concentrações de dioxinas, furanos, mercúrio e 

outros metais pesados considerados no modelo de dispersão de poluentes e 

utilizados no âmbito da análise de risco ecológico. Este programa deverá consistir, 

numa perspectiva de continuação do trabalho de S. Augusto et al, na monitorização 

análise das concentrações de Dioxinas e Furanos em líquenes, alargando a gama de 

poluentes estudados ao mercúrio. Isto poderá ser feito utilizando os líquenes da 

espécie Xanthoria parietina ou outro bio-indicador mais adequado, na área de 

dispersão de poluentes associada à fábrica SECIL-Outão. Paralelamente, deverão 

ser definidos pontos de controlo fora da área de dispersão determinada pelo modelo 

de dispersão de poluentes, por forma a possibilitar a comparação de locais com e 

sem influência da SECIL. No entanto, considera-se de extrema importância a 

definição prévia destes locais controlo por forma a evitar a escolha de locais sob a 

influência de outras fontes poluidoras. 

A partir dos modelos de dispersão de cada um dos poluentes, deverão ser 

identificados os locais de concentração máxima para cada poluente, constituindo 

estes os locais de amostragem. Paralelamente, deverão ser definidos pontos de 

controlo fora da área de dispersão determinada pelo modelo de dispersão de 

poluentes, por forma a possibilitar a comparação de locais com e sem influência da 
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Secil. No entanto, considera-se de extrema importância a definição prévia destes 

locais controlo por forma a evitar a escolha de locais sob a influência de outras 

fontes poluidoras. 

Considerando os baixos valores das emissões bem como as dimensões da mancha 

de dispersão, a frequência de amostragem deverá ser determinada com base nas 

duas próximas medições a realizar nos próximos seis anos. 

Para a análise de metais deverá ser utilizada a espectrofotometria de absorção 

atómica ou outra técnica de determinação de concentrações com reconhecida 

validade científica, enquanto que para a determinação das concentrações de 

dioxinas e furanos deverá ser utilizada a adição de 13C12, com recurso a extracção 

de tolueno, sendo a determinação das concentrações efectuada através de 

cromatografia de gases e espectrofotometria de massa de alta resolução. As 

concentrações obtidas de metais e outras substâncias serão comparadas com os 

resultados obtidos por estudos semelhantes, por forma a efectivar a validade dos 

mesmos. 

Em função dos resultados das determinações da concentração dos poluentes alvo e 

se estes ultrapassarem efectivamente os valores de referência utilizados, poderão 

ser definidas medidas de minimização na fonte que impliquem uma redução nos 

valores finais amostrados. Os relatórios deverão ter uma periodicidade coincidente 

com a frequência das medições, devendo ser entregues à entidade competente 

após cada período de amostragem. 
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7.5. SOLOS, RAN, REN E USO ACTUAL DO SOLO 

7.5.1. SOLOS, RAN E REN 

7.5.1.1. INTRODUÇÃO 

A avaliação de impactes a nível do Solo, Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva 

Ecológica Nacional (REN) foi realizada tendo em consideração o estudo de dispersão 

de poluentes. O estudo de dispersão de poluentes realizado e apresentado no 

Capítulo VII – Avaliação de Impactes e Medidas de Minimização, no descritor 

Qualidade do Ar, consistiu numa análise de dois cenários; o Cenário REAL e o 

Cenário Valor Limite de Emissão (Cenário VLE) já extensivamente 

discriminados anteriormente. 

De sublinhar que a diferença entre as emissões da SECIL actuais e as possíveis á 

luz da regulamentação aplicável é bastante grande, atingindo até, nos metais 

pesados e dioxinas, varias ordens de magnitude. Daí que é, tecnicamente muito 

difícil, que a SECIL ultrapasse ou atinja os limites legais.  

Com o intuito de determinar os locais mais susceptíveis de impactes, derivados das 

emissões previstas do processo de co-incineração, foram elaboradas manchas de 

dispersão global de poluentes, a nível indicativo, para o cenário REAL e para o 

cenário VLE, as quais podem ser observadas de seguida (Impactes na fase de 

Exploração). Para a realização destas manchas foram consideradas as 

concentrações máximas dos poluentes detectáveis a partir do modelo de dispersão 

de poluentes (apresentado no Capitulo VII – Avaliação de Impactes e Medidas de 

Minimização, no descritor Qualidade do Ar).  

Essas manchas só podem ser consideradas como indicativas da área de influencia 

máxima das emissões da SECIL que podem ser detectadas pelo modelo de 

dispersão. De sublinhar que, como analisado na secção própria, os níveis obtidos 

são sempre muito baixos. Desta forma, ressalva-se que a análise das manchas 

obtidas deve ser realizada em termos indicativos da dispersão dos poluentes e não 

em termos quantitativos das emissões estimas destes, para os dois cenários 

estudados. 
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7.5.1.2. IMPACTES NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

Tendo em consideração o tipo de projecto que será realizado durante esta fase, 

melhoria das condições de segurança da zona de trasfega e substituição do 

separador de hidrocarbonetos, não se prevêem impactes a nível dos Solos, RAN e 

REN. 

7.5.1.3. IMPACTES NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Para avaliação dos impactes durante a fase de exploração procedeu-se à 

sobreposição das manchas globais indicativas da dispersão de poluentes, sobre as 

áreas classificadas de RAN e REN existentes na área de estudo. 

Foram considerados, também os resultados obtidos no modelo de dispersão de 

poluentes. 

Relativamente ao tipo e capacidade de uso do solo existentes na área de estudo, 

constata-se que as manchas globais indicativas da dispersão de poluentes 

apresentadas, para os dois cenários se desenvolvem na sua maioria em solos com 

capacidade de uso agrícola reduzida. Desta forma, e tendo em consideração as 

concentrações estimadas de emissão (valores muito abaixo dos estipulados pela 

legislação aplicável) e apresentadas no estudo de dispersão de poluentes (Capitulo 

VII – Análise de Impactes e Mediadas de Minimização. Descritor da Qualidade do 

Ar), consideram-se os impactes de reduzida significância e magnitude. 

No que concerne as áreas classificadas de RAN e REN verifica-se os exposto nas 

figuras seguintes, nas quais se apresentam os resultados da sobreposição das 

manchas globais indicativas da dispersão de poluentes, sobre as áreas classificadas 

de RAN e REN existentes na área de estudo. 
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Figura 7.136 – Mancha de dispersão total (cenário Real) versus áreas de RAN e REN 

 

 

 

Figura 7.137 – Mancha de dispersão total (cenário Valor Limite de Emissão) versus áreas de 

RAN e REN 
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Da análise das figuras seguintes verifica-se que em ambos os cenários as manchas 

de dispersão totais se desenvolvem maioritariamente em áreas classificadas de 

REN. Os valores de emissão de poluentes obtidos pelo modelo de dispersão de 

poluentes encontram-se muito abaixo dos limites legais previstos, quer pela Licença 

Ambiental e Exploração, quer pelo Decreto-Lei n.º 85/2005. 

Assim, para avaliar o impacte da utilização de RIP como combustíveis alternativos é 

necessário avaliar se existe uma diferença entre o que acontece neste momento, 

em termos de emissões e de qualidade do ar e aquilo que se prevê aquando dessa 

utilização. Do exposto anteriormente é possível concluir que os impactes a nível de 

Solos, RAN e REN são nulos na medida em que não são expectáveis nenhumas 

diferenças de emissão. 

 

7.5.1.4. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO/ MONITORIZAÇÃO 

Dada a ausência de impactes, não se propõe a adopção de medidas de minimização 

de impactes no que aos Solos, RAN e REN diz respeito. 

 

7.5.2. USO ACTUAL DO SOLO 

7.5.2.1. INTRODUÇÃO 

Para a avaliação de impactes ambientais no âmbito deste descritor, foi efectuada 

uma análise ao modelo de dispersão de poluentes considerado para os dois 

cenários contemplados – cenário Real e cenário Valor Limite de Emissão – e a sua 

sobreposição à cartografia de ocupação do solo produzida (desenho EIA-RF.00-

UAS-01). Como pode ser compreendido da análise do descritor “Qualidade do Ar”, o 

modelo de dispersão utilizado prevê manchas de dispersão de poluentes originados 

pela actividade da fábrica SECIL-Outão que, em função da própria tipologia do 

poluente, da orografia da área de dispersão e dos ventos predominantes, 

apresentam configurações distintas (descritor “Qualidade do Ar”). 
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O estudo de dispersão de poluentes realizado e apresentado no VII – Avaliação de 

Impactes e Medidas de Minimização, no descritor Qualidade do Ar, consistiu numa 

análise de dois cenários; o Cenário REAL e o Cenário Valor Limite de Emissão 

(Cenário VLE) como temos vindo a fazer referencia. 

De sublinhar que a diferença entre as emissões da SECIL actuais e as possíveis á 

luz da regulamentação aplicável é bastante grande, atingindo até, nos metais 

pesados e dioxinas, varias ordens de magnitude. Daí que é, tecnicamente muito 

difícil, que a SECIL ultrapasse ou atinja os limites legais.  

Com o intuito de determinar os locais mais susceptíveis de impactes, derivados das 

emissões previstas do processo de co-incineração, foram elaboradas manchas de 

dispersão global de poluentes, a nível indicativo, para o cenário REAL e para o 

cenário VLE, as quais podem ser observadas no Capitulo VII – Avaliação de 

Impactes e Medidas de Minimização, descritor Solos, RAN, REN, Uso Actual do Solo 

e Componente Ecológica. Para a realização destas manchas foram consideradas as 

concentrações máximas dos poluentes detectáveis a partir do modelo de dispersão 

de poluentes (apresentado no Capitulo VII – Avaliação de Impactes e Medidas de 

Minimização, no descritor Qualidade do Ar).  

Essas manchas só podem ser consideradas como indicativas da área de influencia 

máxima das emissões da SECIL que podem ser detectadas pelo modelo de 

dispersão. De sublinhar que, como analisado na secção própria, os níveis obtidos 

são sempre muito baixos. Desta forma, ressalva-se que a análise das manchas 

obtidas deve ser realizada em termos indicativos da dispersão dos poluentes e não 

em termos quantitativos das emissões estimas destes, para os dois cenários 

estudados. 
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Figura 7.138 – Mancha de dispersão global (cenário 

Real) 

Figura 7.139 – Mancha de dispersão global (cenário 

Valor Limite de Emissão) 
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No que concerne à valorização das classes de Uso Actual do Solo potencialmente 

afectadas pelo projecto, as classes mais importantes correspondem a classes de 

ocupação humana e a classes agrícolas, numa perspectiva de socio -económica do 

território. 

7.5.2.2. IMPACTES NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante esta fase não se prevê a ocorrência de impactes sobre os solos e o seu uso 

actual uma vez que o projecto em estudo não contempla a construção de nenhum 

tipo de infra-estrutura. 

7.5.2.3. IMPACTES NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Em traços gerais, o projecto em estudo consiste na substituição máxima de 40% do 

combustível utilizado pela SECIL-Outão (coque de petróleo) por resíduos industriais 

perigosos, nomeadame nte lamas oleosas e óleos, sendo que, do ponto de vista deste 

descritor, seriam expectáveis apenas impactes resultantes da contaminação do solo 

através da deposição de poluentes atmosféricos ,resultantes dos processos de 

produção. 

Do ponto de vista da análise de impactes neste descritor, a sobreposição das 

manchas totais de dispersão para ambos os cenários de emissão resultam em: 

 

Quadro 7.52 – Uso do Solo sob as manchas totais de dispersão de poluentes (ambos 

os cenários) 

Área (ha) 
Classe 

Cenário Real Cenário VLE 

Infra-estruturas e equipamentos 5,54 5,54 

Oceano 91,70 115,19 

Pedreiras 78,31 78,66 

Rio Sado  136,65 152,74 

Sem coberto vegetal 33,57 35,20 

Uso Agrícola - Culturas anuais 479,67 543,91 

Uso Agrícola - estufas e viveiros 3,38 3,38 

Uso Agrícola - Olival 424,91 475,35 
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Área (ha) 
Classe 

Cenário Real Cenário VLE 

Uso Agrícola - Pomar 40,25 47,18 

Uso Agrícola - Vinha 142,35 168,32 

Uso Florestal - Eucaliptal 0,00 1,82 

Uso Florestal - Folhosas 50,53 58,28 

Uso Florestal - Pinhal bravo 76,21 87,00 

Uso Florestal - Pinhal bravo e pinhal manso 3,77 3,77 

Uso Florestal - Pinhal bravo e sobreiro  32,18 39,58 

Uso Florestal - Pinhal manso 387,83 423,07 

Uso Florestal - Pinhal manso e sobreiro 117,57 128,72 

Uso Florestal - Sobreiro 16,93 34,88 

Uso Florestal - Sobreiros e pinhal bravo 61,22 82,01 

Uso Florestal - Sobreiros e pinhal manso 42,14 44,00 

Uso Natural - Carrascal 399,39 417,07 

Uso Natural - Carvalhais 12,14 17,44 

Uso Urbano 68,05 94,11 

Vegetação arbustiva  1 054,65 1 134,85 

Zona rochosa 29,36 37,61 

Zonas industriais e comerciais 58,40 71,54 

Zonas portuárias 0,00 0,68 

Total 3 846,69 4 301,88 

As diferenças de área entre as duas manchas de dispersão consideradas derivam do 

facto de, com o aumento de emissões inerente ao cenário Valor Limite de Emissão 

em relação ao cenário Real, a mancha de dispersão total também aumenta. 

Da análise do quadro acima representado resulta que em ambos os casos as mancha 

sobrepõe-se maioritariamente sobre a classe “Uso Natural – Vegetação arbustiva”, a 

classe dominante nas zonas de cota mais elevada onde se concentram as manchas 

de dispersão (descritor Qualidade do Ar). É importante realçar igualmente a área de 

classes urbanas e classes agrícolas potencialmente afectadas pelas manchas de 

dispersão consideradas em ambos os cenários (cenário Real: classes urbanas – 

243,87 ha/6,34%, classes agrícolas – 1 090,55 ha/28,35%; cenário VLE: classes 

urbanas – 285,73 ha/6,64%, classes agrícolas – 1 238,13 ha/28,78%). 

Considerando os valores das emissões em causa para ambos os cenários 

considerados – emissões reais e emissões limite – verifica-se que as concentrações 
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para todos os poluentes considerados se situam, na esmagadora maioria dos 

poluentes modelados, abaixo dos valores legais para ambos os cenários (descritor 

“Qualidade do Ar”). Os quadros seguintes indicam os valores estimados dos 

poulentes cujos valores limites incluem ou dizem respeito à protecção da vegetação 

ou de ecossistemas:  

 

Quadro 7.53 - Resumo dos valores estimados de poluentes e comparação com os 

respectivos valores limite legislado – cenário Real 

Valor máximo de 

simulação Poluente Referência  Designação Período 

Valor 

Limite 

(?g.m-3) 

Valor 

fundo 

(?g.m-3) Sem F2 Com F2 

SO2 

Decreto-Lei 

n.º 

111/2002 

Valor limite para 

protecção dos 

ecossistemas 

Anual 20 3 4 3,5/5 

Decreto-Lei 

n.º 

111/2002 

Valor limite para 

protecção da 

vegetação 

Anual 30 15 26 21/37 

NO2 

Portaria n.º 

286/93 

Valor limite 

(percentil 98) 
Anual 200 15 148 82/281 

 

Quadro 7.54 - Resumo dos valores estimados de poluentes e comparação com os 

respectivos valores limite legislado – cenário VLE 

Valor máximo de 

simulação Poluente Referência  Designação Período 

Valor 

Limite 

(?g.m-3) 

Valor 

fundo 

(?g.m-3) Sem F2 Com F2 

SO2 

Decreto-Lei 

n.º 

111/2002 

Valor limite para 

protecção dos 

ecossistemas 

Anual 20 3 8 6/13 

Decreto-Lei 

n.º 

111/2002 

Valor limite para 

protecção da 

vegetação 

Anual 30 15 26 21/37 

NO2 

Portaria n.º 

286/93 

Valor limite 

(percentil 98) 
Anual 200 15 153 84/291 

A comparação é efectuada também através da aplicação de um factor de segurança 

(F2) atribuído aos resultados dos modelos Gaussianos. Por aplicação deste factor 
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entende-se que os valores reais, estatisticamente, poderão ser metade ou o dobro 

dos valores estimados numericamente.  

Para a análise dos quadros acima é necessário ter em conta que os valores de 

emissões destes poluentes não estarem relacionados com o uso de diferentes tipos 

de combustíveis mas sim com o processo de fabrico de clinquer. 

Da mesma forma, no que concerne às dioxinas e furanos (descritor “Qualidade do 

Ar”), os valores em causa são muito baixos, de uma ordem de grandeza 100 a 1000 

vezes inferior aos recomendados. 

Considerando o exposto nos quadros acima representados, é possível constatar que 

as emissões da SECIL-Outão se situam sempre abaixo do limite legalmente definido 

ou recomendado em qualquer dos cenários considerados e mesmo com a aplicação 

do factor de segurança.  

Em jeito de síntese, para avaliar o impacte da utilização de RIP como combustíveis 

alternativos é necessário avaliar se existe uma diferença entre o que acontece neste 

momento, em termos de emissões e de qualidade do ar e aquilo que se prevê 

aquando dessa utilização. Do exposto anteriormente é possível concluir que os 

impactes a nível da contaminação dos solos e dos seus usos actuais são nulos na 

medida em que não são expectáveis nenhumas diferenças de emissão. 

7.5.2.4. ANÁLISE DE RISCO 

Como se refere no capítulo respeitante ao descritor “Qualidade do Ar”, foi realizada 

uma análise multi-exposicional para a determinação do risco associado à emissão de 

poluentes para a atmosfera pela fábrica SECIL-Outão. Para esta análise específica 

ser realizada, é necessária a decomposição dos efeitos dos poluentes nas diferentes 

vias de contaminação consideradas – água, solos, vegetação – sendo desta forma 

possível a estimativa dos efeitos sobre a componente vegetal e produtiva da área de 

estudo, traduzindo-se esta parcialmente na análise de risco ecológico (capítulo 

“Componente Ecológica”). 

A referida análise de risco implica a concepção de diferentes cenários de exposição 

aos poluentes, incluindo o consumo de produtos com origem local e a exposição 
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continuada. Os resultados obtido indicam que, mesmo em condições de máxima 

exposição ao referido poluentes, o risco para a saúde pública é extremamente 

reduzido. Considerando que parte dos cenários da referida análise se encontram 

directamente associados ao uso do solo – incluindo a própria análise de risco 

ecológico – considera-se que os impactes sobre o uso do solo decorrentes da 

deposição de poluentes originados pela fábrica SECIL-Outão são inexistentes. 

7.5.2.5. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO/MONITORIZAÇÃO  

Dada a ausência de impactes sobre o uso actual do solo, não se propõe a adopção de 

medidas de minimização de impactes no que a este descritor diz respeito. 

 

7.6. RECURSOS HÍDRICOS 

7.6.1. IMPACTES NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção apenas serão realizadas algumas melhorias dentro da fábrica 

que consistem na melhoria das condições de segurança da zona de transfega e na 

substituição de um separador de hidrocarbonetos, o que não têm qualquer impacte 

associado nos recursos hídricos. 

7.6.2. IMPACTES NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Em relação aos impactes provocados pela alteração do combustível na fábrica da 

SECIL-Outão, em termos de recursos hídricos estes, no geral, são inexistentes. 

O principal factor que pode causar impactes nos recursos hídricos está directamente 

associada à qualidade do ar e poluição atmosférica associada. Um fracção dos 

poluentes atmosféricos libertados pela fábrica são depositados nos solos e nos cursos 

de água da área de estudo interferindo com as características qualitativas dos 

mesmos. 

Quando a deposição de poluentes é feita nos cursos de água, vai causar uma 

degradação da sua qualidade original, podendo afectar todo o ecossistema nele 
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envolvido, quer a água seja usada para consumo humano, quer para qualquer outro 

uso. 

Deste modo, o impacte sobre os recursos hídricos depende  da área de dispersão dos 

poluentes apresentado no descritor referente à qualidade do ar através de um 

modelo de dispersão. 

O estudo de dispersão de poluentes realizado e apresentado no Capítulo VII – 

Avaliação de Impactes e Medidas de Minimização, no descritor Qualidade do Ar, 

consistiu numa análise de dois cenários; o Cenário REAL e o Cenário Valor Limite 

de Emissão (Cenário VLE). 

De sublinhar que a diferença entre as emissões da SECIL actuais e as possíveis á luz 

da regulamentação aplicável é bastante grande, atingindo até, nos metais pesados e 

dioxinas, varias ordens de magnitude. Daí que é, tecnicamente muito difícil, que a 

SECIL ultrapasse ou atinja os limites legais.  

Com o intuito de determinar os locais mais susceptíveis de impactes, derivados das 

emissões previstas do processo de co-incineração, foram elaboradas manchas de 

dispersão global de poluentes, a nível indicativo, para o cenário REAL e para o 

cenário VLE, as quais podem ser observadas no Capitulo VII – Avaliação de Impactes 

e Medidas de Minimização, descritor Solos, RAN, REN e Uso Actual do Solo. Para a 

realização destas manchas foram consideradas as concentrações máximas dos 

poluentes detectáveis a partir do modelo de dispersão de poluentes (apresentado no 

Capitulo VII – Avaliação de Impactes e Medidas de Minimização, no descritor 

Qualidade do Ar).  

Essas manchas só podem ser consideradas como indicativas da área de influencia 

máxima das emissões da SECIL que podem ser detectadas pelo modelo de 

dispersão. De sublinhar que, como analisado na secção própria, os níveis obtidos são 

sempre muito baixos. Desta forma, ressalva-se que a análise das manchas obtidas 

deve ser realizada em termos indicativos da dispersão dos poluentes e não em 

termos quantitativos das emissões estimas destes, para os dois cenários estudados. 
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Através da análise da dispersão dos poluentes, como se pode constatar pela Error! 

Reference source not found. do descritor referente à componente biológica, não 

existe qualquer afectação no que diz respeito aos cursos de água pertencentes à 

bacia hidrográfica do Tejo, pois a dispersão abrange apenas a bacia hidrográfica do 

Sado. 

Assim, a análise seguidamente referida refere-se apenas à área de estudo abrangida 

pela Bacia Hidrográfica do Sado. 

Em relação à área de dispersão dos poluentes, neste caso e como os cursos de água 

aqui existentes são principalmente de zonas de cabeceira da serra, as suas 

dimensões são muito pequenas e sem existência de captações ou de vida piscícola 

associada, podendo nas épocas mais secas não terem qualquer caudal. 

Em relação á poluição depositada nos solos esta pode também afectar os cursos de 

água, através do escoamento superficial, principalmente nas épocas mais chuvosas. 

O rio Sado é o curso de água de maiores dimensões afectado pela dis persão de 

alguns poluentes, no entanto,  tendo em atenção que, as concentrações de poluentes 

atmosféricos, por si só são muito reduzidas e que a área afectada pertence a uma 

zona de transição com o mar, em que os níve is de diluição são bastante elevados, 

pode considerar-se que o impacte associado à deposição de poluentes atmosféricos é 

inexistente. 

No que se refere aos recursos hídricos subterrâneos estes também podem ser 

contaminados por lixiviação dos poluentes depositados no solo, afectando a 

qualidade dos mesmos. 

De acordo com o capítulo referente à qualidade do ar, a emissão de poluentes para a 

atmosfera apresenta concentrações bastante reduzidas para ambos os cenários 

analisados (Real e VLE) e deste modo, é ainda mais reduzida a possibilidade destes 

poluentes virem a contaminar os recursos hídricos, tanto superficiais como os 

subterrâneos. Assim, todos os impactes sobre os recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos são negativos, no entanto a magnitude e significância são muito baixas  

ou até mesmo nulas. 
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Em suma, para avaliar o impacte da utilização de RIP como combustíveis alternativos 

é necessário avaliar se existe uma diferença entre o que acontece neste momento, 

em termos de emissões e de qualidade do ar e aquilo que se prevê aquando dessa 

utilização. Do exposto anteriormente é possível concluir que os impactes a nível dos 

recursos hídricos existentes são nulos na medida em que não são expectáveis 

nenhumas diferenças de emissão. 

 

B – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO/MONITORIZAÇÃO 

Devido à inexistência de impactes, não se propõe a adopção de medidas de 

minimização de impactes nos Recursos Hídricos. 

 

7.7. HIDROGEOLOGIA  

7.7.1. INTRODUÇÃO 

A avaliação de impactes ambientais, relativos à hidrogeologia, realizou-se com base 

na análise do modelo de dispersão de poluentes, considerado para dois cenários 

contemplados – cenário Real e cenário Valor Limite de Emissão. O estudo de 

dispersão de poluentes realizado e apresentado no Capítulo VII – Avaliação de 

Impactes e Medidas de Minimização, no descritor Qualidade do Ar, consistiu numa 

análise de dois cenários; o Cenário REAL e o Cenário Valor Limite de Emissão  

(Cenário VLE) que constitui um dos eixos fundamentais deste trabalho.  

Com o intuito de determinar os locais mais susceptíveis de impactes, derivados das 

emissões previstas do processo de co-incineração, foram elaboradas manchas de 

dispersão global de poluentes, a nível indicativo, para o cenário REAL e para o 

cenário VLE, as quais podem ser observadas no Capitulo VII – Avaliação de Impactes 

e Medidas de Minimização, descritor Solos, RAN, REN, Uso Actual do Solo e 

Componente Ecológica. Para a realização destas manchas foram consideradas as 
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concentrações máximas dos poluentes detectáveis a partir do modelo de dispersão 

de poluentes.  

Essas manchas só podem ser consideradas como indicativas da área de influencia 

máxima das emissões da SECIL que podem ser detectadas pelo modelo de 

dispersão. De sublinhar que, como analisado na secção própria, os níveis obtidos são 

sempre muito baixos. Desta forma, ressalva-se que a análise das manchas obtidas 

deve ser realizada em termos indicativos da dispersão dos poluentes e não em 

termos quantitativos das emissões estimadas destes, para os dois cenários 

estudados. 

No sub-capítulo da Avaliação de Impactes, do descritor da Componente Ecológica, 

apresentam-se duas figuras que ilustram as dimensões das manchas resultantes 

para os cenários considerados. 

7.7.2. IMPACTES NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante esta fase, em que são melhoradas as condições de segurança da zona de 

transfega e aumentada a capacidade do separador de hidrocarbonetos, não se 

prevêem impactes ao nível deste descritor. 

7.7.3. IMPACTES NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Os impactes nas águas subterrâneas associados à co-incineração de resíduos 

industriais perigosos, estão relacionados com os poluentes produzidos e libertados 

durante este processo. A emissão destes poluentes, como  dioxinas e furanos, 

compostos aromáticos, partículas, gases ácidos (ex: Dióxido de Enxofre e Óxidos de 

Azoto) e metais pesados (ex: Chumbo, Níquel, Crómio, Mercúrio), em concentrações 

elevadas revelam-se tóxicos, sendo que a sua persistência, possibilita a permanência 

dos seus efeitos no ambiente e a sua larga dispersão. Os poluentes com 

características de persistência (quimicamente estáveis), podem ser transportados a 

grandes distâncias por acção do vento ou através das águas. 

Estes poluentes depois de depositados nas águas superficiais ou nos solos, podem 

atingir os aquíferos e provocar a alteração da qualidade das águas subterrâneas por 
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infiltração das águas superficiais contaminadas e por lixiviação dos poluentes 

depositados nos solos. 

No âmbito do descritor Qualidade do Ar, é realizada uma análise aos resultados de 

dioxinas/furanos e de metais pesados obtidos nas medições pontuais das emissões 

atmosféricas de acordo com o tipo de combustível utilizado (resíduos industrias 

banais – RIB e resíduos industriais perigosos – RIP), assim como a evolução das 

emissões ao longo do período em estudo. Com base na referida análise constata-se o 

cumprimento da legislação dos limites legais de emissão dos poluentes acima 

referidos, verificando-se uma consistência dos resultados ao longo dos anos. Em 

jeito de síntese, não se observam alterações significativas nas emissões resultantes 

da utilização ou não de resíduos perigosos como combustíveis.  

Refere-se ainda que, de acordo com as simulações efectuadas no âmbito do estudo 

de dispersão de poluentes, realizado no âmbito do presente Projecto, as 

concentrações de poluentes estimadas para ambos os cenários (Cenário Real e 

Cenário VLE – Valor Limite de Emissão) encontram-se dentro dos limites legais e não 

são de molde a levarem, mesmo cumulativamente, a perturbações na qualidade das 

águas subterrâneas.  

Deste modo, não se prevê que os poluentes acima referidos possam atingir as águas 

subterrâneas e alterar a qualidade das mesmas. 

Conclui-se assim que a valorização energética dos resíduos industriais perigosos na 

Fábrica da SECIL-Outão, não implicará a ocorrência de impactes ao nível deste 

descritor. 

Em suma, para avaliar o impacte da utilização de RIP como combustíveis alternativos 

é necessário avaliar se existe uma diferença entre o que acontece neste momento, 

em termos de emissões e de qualidade do ar e aquilo que se prevê aquando dessa 

utilização. Do exposto anteriormente é possível concluir que os impactes a nível da 

hidrogeologia são nulos na medida em que não são expectáveis nenhumas 

diferenças de emissão. 
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7.7.4. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO/MONITORIZAÇÃO 

Relativamente à hidrogeologia, não são aqui sugeridas medidas de minimização, 

nem para a fase de construção, nem para a fase de exploração, o que se justifica por 

não ocorrerem impactes ao nível deste descritor. 

 

7.8. RUÍDO 

7.8.1. IMPACTES NA FASE SE CONSTRUÇÃO 

Para o descritor ruído verifica-se que não existem quaisquer impactes durante a fase 

de construção devido ao facto de, no âmbito deste projecto, não se construir nada de 

novo, mas sim proceder-se a uma melhoria na instalação existente no que concerne 

às medidas de segurança, para evitar o alastramento de eventuais derrames durante 

a operação de abastecimento dos depósitos com combustível. Estas operações serão 

realizadas com maquinaria, que não causará níveis de ruído que provoquem 

incomodidade nos receptores sensíveis, que se encontram na envolvente da fábrica. 

Considere-se, também, que a zona de melhoria nas instalações já existentes é muito 

limitada, em relação a toda a área de implantação da fábrica, sendo portanto estes 

fenómenos circunscritos no espaço e com uma duração limitada no tempo.  

7.8.2. IMPACTES NA FASE SE EXPLORAÇÃO 

No âmbito do presente estudo acústico, para a análise dos impactes da fase de 

exploração, importa analisar o ruído produzido durante a queima de Resíduos 

Industriais Perigosos, assim como o ruído produzido pelas actividades que se 

coadunam com o processo da co-incineração, como o tráfego que circula nas várias 

vias de acesso à fábrica para o transporte de RIP.   

Constata-se que a alteração do tipo de combustível (queima de RIP) na actividade da 

Fábrica SECIL-Outão, não apresenta impacte sonoro negativo significativo nos 

receptores sensíveis, uma vez que não altera os níveis sonoros emitidos, não 

gerando assim níveis de ruído superiores. 
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Deste modo importa analisar o impacte causado pelo tráfego que circula nas 

estradas onde ocorrerá a circulação dos veículos que transportam os resíduos 

perigosos para valorização . 

Com base em informação disponibilizada pelas Estradas de Portugal, identificaram-se 

as principais vias de acesso às instalações, assim como o tráfego médio diário anual 

que circula nestas. 

Embora nenhum dos pontos de contagem inclua a totalidade dos veíc ulos que 

acedem à Fábrica da SECIL-Outão procede-se seguidamente a uma breve 

apresentação dos dados de Tráfego Médio Diário (TMD) disponíveis para os 

pontos de contagem de veículos. Estes dados consideram o valor de TMD 

determinado com base em contagens de tráfego, para o período diurno (16 horas), 

para os veículos Pesados (P) e veículos Ligeiros (L). 

Na figura e quadro seguintes encontram-se identificadas as vias e o tráfego registado 

nos postos de contagem para os anos de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2005 (refira-se o 

Anexo II – Transportes). 
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Figura 7.140 – Localização dos postos de contagem de tráfego (EP) nas 

vias rodoviárias de acesso à Fábrica SECIL-Outão 
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- EN 10 – Posto de contagem 701 

Quadro 7.55 – Valores de TMD para o posto de contagem 701. 

Estrada: EN 10/Km:33.05 

Pesados Ligeiros Total Posto 701 

Diurno (16h)  Diurno (16h) Diurno (16 h) 

2001 661 9 904 10 565 

2002 793 10 485 11 278 

2005 596 11 248 11 844 

TMD Média Anual 683 10 546 11 232 

Percentagem 6% 94% --- 

Fonte: EP 

 

- EN379 – Posto de contagem 698 
 

Quadro 7.56 – Valores de TMD para o posto de contagem 698.  

Estrada: EN 379 km 29  

Pesados Ligeiros Total 
Posto 698 

Diurno (16h)  
Diurno 

(16h) 
Diurno (16h) 

2000 697 7 051 7 748 

2001 818 7 461 8 279 

2003 727 8 280 9 007 

2005 496 7 974 8 470 

TMD Média Anual 685 7692 8 376 

Percentagem 8% 92% --- 

Fonte: EP 
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- Nó da AE2 – Posto de contagem 695 
 

Quadro 7.57 – Valores de TMD para o posto de contagem 695. 

Estrada:IC21  

km 0.8 

Pesados Ligeiros Total 
Posto 695 

Diurno (16h) Diurno (16h)  Diurno (16h) 

2001 3 006 31 253 34 259 

2005 2 568 31 203 33 771 

TMD Média Anual 2 787 31 228 34 015 

Percentagem 8% 92% --- 

Fonte: EP 

Analisando os quadros anteriores, verifica-se que, de uma maneira geral, os valores 

médios do TMD relativos aos veículos pesados correspondem sempre a 

percentagens muito baixas, variando de 6 a 8%. 

 

- Análise da contribuição do funcionamento da fábrica para o tráfego nos 

percursos envolventes: 

No sentido de se tentar apresentar uma proporção para um cenário hipotético de que 

todos os veículos que acedem à SECIL-Outão passariam nos postos de contagem 

considerados anteriormente (apesar do cenário considerado ser muito improvável), é 

possível constatar que se tal acontecesse, a contribuição da totalidade dos veículos 

pesados que acedem á SECIL- Outão teria no máximo um percentagem de influência 

de 31%, como se pode verificar no quadro seguinte (refira-se o Anexo II– 

Transportes).  
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Quadro 7.58 – Máximo contributo possível do tráfego da SECIL relativamente às vias 

da proximidade da fábrica onde existe contagem de veículos. 

Posto 701 

(EN 10) 

Posto 698 

(EN 379) 

Posto 695 

(Nó AE2 – Coina)  

Ligeiros+Pesados Pesados Ligeiros+Pesados Pesados Ligeiros+Pesados Pesados 

TMD (média 

anual) 
11 229 683 8 376 685 34 015 2 787 

Contribuição 

da SECIL 
6% 31% 8% 31% 2% 7% 

Valor médio diário de veículos que acedem à Fábrica SECIL-Outão: 

Total (Ligeiros+Pesados) = 664 veículos / dia  

Pesados = 209 veículos pesados / dia  

Pode assim verificar-se que a contribuição do funcionamento da fábrica para o 

tráfego nas vias de circulação envolventes é relativamente reduzida, sobretudo se 

compararmos com o total de veículos que circulam (ligeiros e pesados), 

especialmente no posto de contagem 695. 

A determinação do acréscimo de veículos devido ao transporte de Resíduos 

Industriais Perigosos (RIP) para a Fábrica SECIL-Outão foi efectuada tendo em conta 

a taxa de substituição do combustível principal (coque de petróleo) pelos RIP 

previstos e a necessidade energética nos fornos de acordo com a produção. Para tal 

foi considerado o Poder Calorífico Inferior (PCI) do combustível tradicional (coque de 

petróleo) e o PCI dos resíduos industriais perigosos.  

Atendendo a que o poder calorífico (PCI) dos resíduos perigosos a valorizar 

energeticamente será, em média, inferior ao do combustível tradicional (coque de 

petróleo ou carvão), é expectável que o número de veículos para transportar o 

combustível total seja sempre acrescido com a existência do processo de valorização 

energética de RIP. 

No âmbito deste estudo acústico interessa conhecer as principais variações entre o 

tráfego devido ao transporte dos materiais para queima que são utilizados 

actualmente e o tráfego devido ao transporte dos materiais utilizados na co-

incineração (refira -se o Anexo II – Transportes). Assim procedeu-se à análise do 
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volume de camiões de transporte da matéria para queima, em dois cenários (o 

período de análise foi de Maio de 2006 a Abril de 2007), a saber: 

1. Queima de 100% de coque de petróleo (situação de referência) versus 

Queima de 60% de coque de petróleo + Queima de 40% Resíduos Industrias 

Perigosos (Processo de Co-Incineração); 

2. Queima de 100% de carvão (situação de referência) versus Queima de 60% 

de carvão + Queima de 40% de Resíduos Industriais Perigosos (Processo de 

Co-Incineração). 

Nos quadros seguintes apresenta-se a estimativa realizada com intuito de determinar 

o aumento do número de veículos em cada um dos cenários. 

 

Quadro 7.59 – Estimativa do aumento do número de camiões para o cenário 1 

 

Cenário 
Número de veículos 

(veículos/dia) 

Aumento do número 

de veículos 

(veículos/dia) 

Situação de referência  
100% de queima de 

coque de petróleo 

25 (veículos de 27 

toneladas) 
--- 

Processo de Co-

Incineração 

60% de queima de 

coque de petróleo 

40% de queima de 

resíduos industriais 

perigosos 

15 (veículos de 27 

toneladas) 

22 (veículos de 24 

toneladas) 

12 

Da análise do quadro anterior, verifica-se que o cenário 1 irá induzir a um aumento 

de camiões de transporte de matéria para queima na ordem dos 12 veículos/dia. 
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Quadro 7.60 – Estimativa do aumento do número de camiões para o cenário 2 

Cenário 
Número de veículos 

(veículos/dia) 

Aumento do número 

de veículos 

(veículos/dia) 

Situação de referência  
100% de queima de 

carvão 

32 (veículos de 27 

toneladas) 
--- 

Processo de Co-

Incineração 

60% de queima de 

carvão 

40% de queima de 

resíduos industriais 

perigosos 

19 (veículos de 27 

toneladas) 

22 (veículos de 24 

toneladas) 

9 

Da análise do quadro anterior, verifica-se que o cenário 2 irá induzir a um aumento 

de camiões de transporte de matéria para queima na ordem dos 9 veículos/dia. 

Tendo em conta que o transporte de Resíduos Industriais Perigosos para a Fábrica 

SECIL-Outão será apenas efectuado das 06h às 22h (de acordo com EP), verifica-se 

que este acréscimo diário corresponderá a cerca de 3 veículos pesados por cada 4 

horas. No que se refere ao acréscimo de veículos nos percursos considerados 

verifica-se que a evolução prevista está dentro da variabilidade existente nos 

movimentos de veículos ligeiros e pesados que acederam à fábrica, o que permite 

afirmar a pouca relevância do acréscimo previsto no tráfego afecto à fábrica. 

Deste modo, pode assim concluir-se que com a realização da Valorização Energética 

de Resíduos Industriais Perigosos na Fábrica SECIL-Outão, o acréscimo máximo de 

veículos de transporte de mercadorias (RIP) resultará em 12 veículos/dia,  

distribuídos por diversos percursos. O peso que este acréscimo de viaturas 

representa no fluxo actual registado nos percursos de acesso à fábrica não é 

significativo, não potenciando assim um agravamento da qualidade do ambiente 

sonoro ao nível local. 

Neste sentido importa salientar que, no período entre Maio de 2006 e Abril de 2007, 

a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo de veículos pesados registados, 

foi de 90 veículos, facto este que comprova que o acréscimo  de 12 veículos/dia é 

completamente absorvido pela variabilidade dos movimentos, devendo por isso, o 
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impacte associado ser considerado praticamente inexistente, face ao referencial da 

situação de referência. 

7.8.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO/MONITORIZAÇÃO 

As medidas de minimização a considerar serão apenas durante a fase de exploração:  

- Devido à presença de habitações nas imediações das vias por onde possa ser 

efectuado o transporte de materiais, recomenda-se que se concentre a maioria das 

operações de transporte durante o período diurno (das 07 às 20h); 

- As avaliações de ruído deverão ser repetidas sempre que ocorram alterações na 

instalação ou na sua envolvente que possam ter implicações ao nível sonoro ou, se 

este tipo de alterações não tiver lugar, com uma periodicidade máxima de 5 anos. 

 

7.9. COMPONENTE SOCIAL 

7.9.1. INTRODUÇÃO 

Como foi já referido no âmbito da secção de caracterização do ambiente afectado, ao 

nível do capítulo da componente social, a análise dos impactes sociais integra tanto 

aspectos relativos a uma dimensão socio-económica, como aspectos referentes a 

uma dimensão psicossocial. 

No âmbito dos impactes socio-económicos avaliam-se sobretudo as alterações 

decorrentes das mudanças operacionais, interessando para o presente capítulo as 

alterações no tipo, número e distância percorrida pelos transportes de combustíveis, 

com implicações específicas na situação económica referente à compra de 

combustíveis, por um lado, e à exportação de Resíduos Industriais Perigosos (RIP), 

por outro. Ademais, as alterações ao nível do número de transportes são também 

relevantes para avaliar o efeito de saliência do projecto, no domínio dos impactes 

psicossociais. 
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Já a avaliação psicossocial constitui um aspecto relevante na Avaliação de Impactes, 

porque a compreensão do conhecimento, das expectativas, e das atitudes e crenças 

das populações, pode permitir inferir a forma como se irá processar a adaptação das 

pessoas, bem como as suas reacções e tentativas de ajustamento. 

A este nível, o processo de stress ambiental, e dentro deste as variáveis atitude e 

percepção de risco, adquirem particular importância na previsão e explicação dos 

impactes do projecto. Como tal, importa identificar as fontes de ameaça relevantes e 

as repercussões que podem gerar. 

Aquando a proposta de medidas de potenciação de impactes positivos e minimização 

de impactes negativos, no domínio socio-económico serão analisadas formas de 

gestão dos impactes a nível nacional; já ao nível psico-social serão equacionadas 

medidas de prevenção que visem facilitar o processo de adaptação das populações 

ao projecto e minimizar as consequências psicológicas e somáticas associadas ao 

mesmo. 

7.9.2. ANÁLISE DE IMPACTES  

7.9.2.1. IMPACTES SOCIO-ECONÓMICOS  

Número de Transportes 

Tendo em conta que o poder calorífico (PCI) dos resíduos industriais perigosos a 

valorizar energeticamente é, em média, inferior ao do combustível tradicional 

utilizado (coque de petróleo ou carvão) é esperado um acréscimo no número de 

veículos para transportar o combustível total com a existência do processo de 

valorização energética dos RIP. 

Os cálculos apontam para um acréscimo máximo 12 veículos pesados por dia, com o 

processo de co-incineração de RIP, para o caso de utilização de coque de petróleo 

como combustível tradicional, ou de 9 veículos por dia caso se utilize o carvão como 

combustível tradicional. 
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O transporte de RIP para a fábrica da Secil-Outão será apenas realizado em horário 

diurno (16 horas, das 6h às 22h), pelo que este corresponderá no máximo, ao 

acréscimo diário de 3 veículos pesados por cada 4 horas. 

Para mais, importa referir que em 2006 registou-se uma média diária de 700 

veículos pesados que acedem à Secil-Outão, pelo que o acréscimo de 12 veículos por 

dia (valor máximo) com o processo de co-incineração de RIP representa apenas 

cerca de 2% do total de pesados diário. 

Em conclusão importa referir que o acréscimo de veículos pesados com a existência 

do processo de valorização energética dos RIP é considerado pouco significativo 

tendo em conta o tráfego de pesados já existente para a Secil-Outão. 

 

Benefícios Económicos do Recurso a RIP 

a) Poupanças em Importação de Combustíveis Tradicionais 

O recurso a RIP permite elevadas poupanças no que se refere à importação de 

combustível para a produção do cimento, seja coque de petróleo, seja carvão; já que 

com o recurso a RIP como combustível alternativo poderá diminuir até 40% a 

dependência dos combustíveis tradicionais importados.  

A este nível estimam-se poupanças na ordem dos 4.000.590,00 € anuais para o 

caso de utilização de coque de petróleo como combustível tradicional e de 

5.183.392,50 € anuais para o cenário de utilização de carvão como combustível 

tradicional, referindo-se estas a economias no transporte de coque ou carvão que se 

deixa de importar. No entanto é de sublinhar que esse nível de substituição não será 

possível e os números agora estimados podem ser modificar completamente devido 

às condições do mercado. 

b) Poupanças em Exportação de RIP 

Actualmente a falta de infra-estruturas ou de entidades autorizadas ou licenciadas 

para o tratamentos dos Resíduos Industriais Perigosos leva a que estes tenham que 
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ser exportados (sendo Espanha o principal destino das exportações nacionais de RIP) 

o que acarreta elevados custos de transporte e de tratamento, tornado os custos de 

exportação por tonelada de RIP extremamente avultados.  

Segundo dados revelados no Diário Económico (citado por Simões, 2006) é possível 

constatar que a exportação de resíduos, 95% dos quais perigosos, custou 13 milhões 

de Euros a Portugal em 2004. 

Com o recurso ao processo de valorização energética dos RIP na Secil-Outão é 

possível atingir poupanças a nível nacional na ordem dos 958.320,00 € por ano, 

sendo estas apenas relativas ao preço do transporte de RIP para Espanha e não 

incluindo sequer o preço do tratamento em si em território Espanhol. Essas 

poupanças são, novamente uma estimativa aos preços de hoje e correspondem 

apenas a alguns dos resíduos que são exportados directamente para co-incineração. 

Deste modo é possível constatar que, tendo em conta os elevados encargos 

financeiros que a exportação destes resíduos acarreta não só para as empresas mas 

para todo o país, a existência de soluções de valorização de RIP na Secil-Outão 

constituirá uma mais valia, beneficiando economicamente a industria e o país, 

contribuindo ainda para um aumento da competitividade das industrias portuguesas 

no panorama europeu. 

 

7.9.2.2. IMPACTES PSICOSSOCIAIS  

A este nível serão avaliadas as necessidades de adaptação das populações locais, 

com base no Modelo Integrado de Stresse Ambiental, (Carvalho, Mata, Marques, 

Moreira, Antunes & Palma-Oliveira, 2002), que inclui aspectos fisiológicos, 

psicológicos e sociais e que se apresenta de um modo simplificado na figura 

seguinte. É necessário não esquecer que quando falamos de stresse ambiental 

estamos perante um processo de adaptação a condições ambientais cujo objectivo 

último é manter a integridade do indivíduo através de transformações sobre o 

ambiente externo ou interno. 
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Figura 7.141 – Processo de Adaptação Aplicado à co-incineração, segundo o Modelo 

Integrado de Stress Ambiental 
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sendo que estes estímulos podem ter uma natureza física ou social. 

No que se refere aos estímulos de natureza física espera-se geralmente que os 
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ambiente, em termos daquilo que é perceptível para os indivíduos. Neste caso, tendo 

em conta que a fábrica da Secil-Outão é já uma constante no concelho de Setúbal e 

que o processo de valorização energética de RIP não implica o acréscimo de qualquer 

infra-estrutura na referida unidade fabril, a saliência perceptiva associada 

especificamente à co-incineração de RIP não se considera relevante.  

Mesmo no que se refere ao transporte dos resíduos industriais perigosos para a 

unidade Secil-Outão, este surge como minimizado tendo em conta que, como 

referido anteriormente, o acréscimo do nº. de veículos pesados com o processo de 

co-incineração de RIP não se considera significativo. 

De facto, a questão da co-incineração, assume -se para as populações em geral como 

um estímulo indutor de stress num contexto social que remonta a 1998, que deu 

lugar a um processo de amplificação social do risco através de um conjunto de 

processos mediatizados não só a nível local, mas também nacional.  

A confirmar a natureza social dos riscos refira-se que os riscos disseminados e 

percebidos pela população (de acordo com o identificado na caracterização da 

situação actual), remetem-se sobretudo a aspectos não visíveis, nomeadamente no 

que se refere à qualidade do ar; e muitos deles desconhecidos, porquanto não são 

possíveis de operacionalizar (ex. ambiente, poluição, riscos para a saúde...).  

Avaliação 

A adaptação ao processo de co-incineração de RIP decorrerá em grande medida da 

atitude face ao processo de co-incineração de RIP que determinará a maior ou menor 

necesssidade de ajustamento do indivíduo ao processo; sendo que essa atitude 

específica depende em grande medida da atitude face à fábrica da Secil do Outão e 

da percepção de risco que lhe é associada, tal como identificado na caracterização da 

situação de referência. 

Da análise dos dados do questionário de monitorização de 2007 (Factor Social, 2007) 

é possível concluir que, relativamente à co-incineração em geral, existiam padrões 

semelhantes de discordância e concordância face à actividade: cerca de 30% da 

população concordava, cerca de 30% da população discordava e cerca de 40% 

possuía uma atitude neutra. Contudo, como vimos anteriormente, a percentagem de 
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oponentes aumenta bastante quando se aborda o tema da co-incineração de 

resíduos industriais perigosos (ver próxima figura). 

Atitude face à co-incineração de RIP

39,96%

14,74% 14,32%

7,26%

23,72%
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a favor totalmente a favor

 

Figura 7.142 – Atitude face à co-incineração de RIP. 

 

Quererá isto dizer que nem todos os indivíduos responderão da mesma forma à 

situação de alarme, porquanto a população difere no que refere a atitudes face à co-

incineração de RIP. Desta forma as estratégias de coping a que se fará recurso serão 

também elas diferenciadas. 

Fase de Resistência 

Considerando o padrão de atitudes face à co-incineração de RIP poder-se-á estimar  

três cenários principais de adaptação diferenciada da população, consoante as 

atitudes iniciais que estas possuam relativamente ao processo de valorização 

energética de RIP: 

1)  População com atitudes inicias extremadas no pólo positivo  

relativamente à co-incineração de RIP 

Considerando que actualmente cerca de 7% da população inquirida concorda 

totalmente com o processo de co-incineração de RIP e tendo em conta que, tal como 

referido anteriormente, este processo não implicará nenhuma alteração estrutural 

relativamente ao cenário actual, é esperado que esta população mantenha esta 
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avaliação extremamente positiva quando se iniciar o processo de valorização 

energética de RIP. Como tal, é expectável que cerca de 7% da população tenha 

um processo de adaptação extremamente facilitado, cessando de imediato a 

reacção de alarme. 

Atitude Inicial Muito Positiva
relativamente à Co-incineração de RIP

Adaptação
Benefícios Percebidos

Percepção de Controle

Percepção de Risco Baixa

Atitude Inicial Muito Positiva
relativamente à Co-incineração de RIP

Adaptação
Benefícios Percebidos

Percepção de Controle

Percepção de Risco Baixa  

 

2)  População com atitudes iniciais extremadas no pólo negativo  

relativamente à co-incineração de RIP 

A este respeito interessa considerar que actualmente cerca de 17% da população 

inquirida se encontra totalmente contra o processo de co-incineração em geral, 

sendo que esta percentagem aumenta, tal como já vimos anteriormente, quando 

falamos de Resíduos Industriais Perigosos (cerca de 40% da população inquirida 

afirma estar totalmente contra este processo). 

Constata-se que é exactamente esta população, com atitudes iniciais muito 

negativas relativamente à co-incineração de RIP, que mais tende a considerar a 

situação como  ameaçadora, pelo que nestes casos será imediatamente despoletada 

uma reacção de alarme com activação fisiológica. É necessário não esquecer que 

esta reacção é vista como adaptativa no sentido em que permite mobilizar os 

recursos do organismo para confront ar a situação. 

Na fase de resistência a curto prazo, estes indivíduos vão tentar bloquear o processo 

de co-incineração de RIP, relacionando-se a postura de intervenção com o grau de 

controlo que as pessoas percebem ser possível deter sobre a situação, quer 

acreditem ser capazes de agir por elas próprias sobre a situação (estratégias de 
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coping manipulativas ou focadas no problema), quer acreditem que a resolução é 

possível por acção de terceiros com mais recursos do que elas (estratégias de coping  

acomodativas ou focadas nas emoções). 

 

Figura 7.143 – Esquema ilustrativo das estratégias de coping manipulativas ou 

focadas no problema e acomodativas ou focadas nas emoções. 

Caso as estratégias manipulativas de oposição ao projecto tenham sucesso, i.e. caso 

o processo de co-incineração de RIP não se verifique, o processo de stresse cessa, 

na medida em que o estímulo indutor de stress é eliminado.  

Caso o projecto seja aprovado, o resultado das estratégias comportamentais 

manifesta-se como insucesso, pelo que a fase de resistência prolongar-se-á no 

tempo. 

Apesar de este ser o grupo onde a mudança atitudinal face ao processo de co-

incineração de RIP se espera mais difícil, tendo em conta a existência de atitudes 

iniciais muito negativas, é expectável que a maioria dos indivíduos se consiga 

adaptar à situação, com o passar do tempo, através do recurso às estratégias 

referidas anteriormente. Este cenário é tanto mais provável se considerarmos que 
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- Acções de oposição ao projecto, por exemplo: 

- Manifestações  
- Mover acções em tribunal 

- Participação na Consulta Pública contra o projecto 
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para publicação 
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estão contra a co-incineração de RIP 
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- Reformulação Cognitiva da Situação: 

- Evitamento (Negação da Ameaça) 
- Fé Religiosa (ex. Deus protege-me) 

- Fatalismo (aceitação de que a situação é 
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- Alteração do foco de análise da situação  
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apenas 4% da população tem uma atitude muito negativa face à SECIL-Outão, 

apenas 5,35% considera a actividade da SECIL-Outão muito arriscada, e apenas 

17% estão contra a presença da SECIL no Outão e contra a co-incineração. 

Tendo em cnsideração que a atitude face à co-incineração de RIP é fortemente 

determinada pela atitude face à Secil e pela percepção de risco associada à mesma, 

considera-se pois que existe uma ampla margem de adaptação cognitiva a médio 

prazo caso seja aprovada a co-incineração de RIP. Isto porque a atitude ambivalente 

determina que o indivíduo reconhece já segurança e benefícios associados à 

actividade da SECIL, bastando para o processo de adaptação um aumento da 

saliência sobre os mesmos permitindo uma  alteração do enfoque dos aspectos 

negativos para os aspectos positivos já reconhecidos pelos indivíduos. 

Espera-se pois que apenas uma muito pequena percentagem dos 40% da população 

(considera-se num cenário pessimista um máximo de 5%) poderá eventualmente 

entrar em fase de exaustão, que ocorrerá caso se verifique um insucesso constante 

quer das estratégias manipulativas quer das estratégias acomodativas, podendo 

conduzir a uma mudança de local de residência (para outro concelho), ou um estado 

de impotência aprendida caracterizado pela persistência do estado de activação 

fisiológica, podendo conduzir a efeitos psicossomáticos como o cansaço ou a fadiga 

física ou psicológica, ou ao desenvolvimento de perturbações emocionais marcadas 

pelas expectativas negativas (ver figura seguinte). 
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Figura 7.144 – Esquema simplificado do processo de Adaptação para a população 

que possui actualmente atitudes muito negativas relativamente à co-incineração de 

RIP. 

 

3)  População com atitudes iniciais neutras ou moderadamente positivas 

ou negativas 

Constata-se que cerca de 53% da população inquirida não possui atitudes 

extremadas relativamente ao tema da co-incineração, cerca de 14% da população 

inquirida está a favor, 15% não está contra nem a favor, e cerca de 24% desta 

população está contra a co-incineração de RIP. 
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Tendo em conta estas atitudes moderadas (de valência positiva, neutra ou negativa) 

considera-se que será este o grupo mais sensível às mensagens dos órgãos de 

comunicação social, e demais processos sociais de veiculação de informação. 

Em caso de aprovação do projecto, considera-se que numa perspectiva de adaptação 

se verifique a maior selectividade de mensagens positivas face à co-incineração ou 

face a argumentos que reduzem a ameaça, sendo este grupo o que mais facilmente 

procederá a uma mudança atitudinal no sentido favorável à co-incineração. Os 

mecanismos de comunicação de que a SECIL dispõe já no momento, poderão 

constituir uma ferramenta de suporte ao processo de adaptação individual.  
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Figura 7.145 – Esquema simplificado de mudança atitudinal no grupo populacional 

com atitudes moderadas ou neutras face à co-incineração de RIP. 

 

Comparativamente ao grupo populacional mencionado no ponto 2), a principal 

diferença relativamente ao desenrolar do processo de stress é o facto de se 

considerar que o processo de adaptação neste caso será bastante mais simples, 

tendo em conta as atitudes neutras dos indivíduos relativamente a este assunto. 

Neste caso considera-se então que para o total de 53% da população ocorra o 

sucesso das estratégias de controlo, terminando o processo de stress e repondo-se a 

situação prévia ao seu inicio, não se esperando pois a ocorrência da fase de 

exaustão. 
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Figura 7.146 - Esquema simplificado do processo de Adaptação para a população que 

possui actualmente atitudes moderadas ou neutras  relativamente à co-incineração 

de RIP 

 

Resumindo temos portanto três situações diferentes, no que se refere à adaptação 

ao processo de valorização energética de RIP: 

? A população, com atitudes muito negativas face à co-incineração 

de RIP terá um processo de adaptação inicial dificultado, acabando 

no entanto a maioria desta população por adaptar-se a médio 

prazo; 
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? A população com atitudes moderadas relativamente à co-

incineração de RIP terá um processo de adaptação relativamente 

facilitado, prevendo-se uma adaptação dos mesmos ao processo de 

co-incineração de RIP a curto prazo (caso o mesmo venha a ser 

aprovado); 

? A população, com atitudes iniciais muito positivas relativamente à 

co-incineração de RIP, não terá quaisquer problemas de adaptação 

ao processo, podendo dizer-se que se encontra já adaptada ao 

mesmo (independentemente da sua aprovação ou não aprovação). 

7.9.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO/MONITORIZAÇÃO 

No que se refere aos aspectos sócio-económicos, tendo em consideração a natureza 

dos impactes positivos identificados, não se identificam medidas de potenciação dos 

mesmos para a unidade fabril em análise.  

Quanto aos impactes psicossociais que, tal como identificado, decorrem sobretudo 

dos processos de adaptação das populações ao projecto, em que as estratégias de 

coping e o controlo percebido assumem particular importância para o sucesso da 

adaptação e redução dos níveis de stress; as medidas cuja implementação é 

proposta assentam precisamente na prossecução de estratégias de coping com 

elevada probabilidade de sucesso e que visam a atribuição de controlo (real e 

percebido) à população.  

Dos impactes psicossociais, conhece-se que parte da população se adaptará de modo 

relativamente fácil ao processo de co-incineração de RIP, outros terão grande 

dificuldade (tendo em consideração a sua opinião negativa ancorada em crenças de 

difícil destruturação). Denota-se ainda a existência dum grupo de população 

considerável, cujo processo de adaptação dependerá do modo como se posicionarem 

num futuro próximo face ao tema.  

Com vista à adequada adaptação deste último grupo, deverão ser reforçadas 

medidas de comunicação que minimizem o impacte de boatos ou mensagens 

deturpadas e providenciem informação relevante, focalizando-se mais sobre o 
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processo em causa do que sobre a entidade proponente, já que é o processo que se 

encontra em discussão. 
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Adaptado de Holcim, 2006 

Figura 7.147 – Fases da concepção e implementação do Programa de Comunicação. 

 

Com base na postura de diálogo permanente com os stakeholders que vem já sendo 

assumida pela Secil-Outão desde 2004, propõe-se a elaboração dum programa de 

comunicação sist emático e cíclico que inclua os stakeholders e suas principais 

preocupações. Esse programa integrará as fases propostas na figura anteriormente 

representada, e incluirá um conjunto de actividades já em vigor. 

Os programas de comunicação que visam a participação dos cidadãos deverão ter 

em consideração máxima um conjunto de princípios que garantam a eficácia dos 

métodos de comunicação, dotando a organização duma postura de abertura e 
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transparência . Dos preconizados pela convenção de Aahrus, pela ONU, pela OCDE 

(entre outros), salientam-se os seguintes: 

? compromisso (com a informação, consulta e participação das partes interessadas),  

? direitos (relativos ao acesso de informação e expressão de opinião),  

? claridade (na definição de objectivos, responsabilidades, papéis e limites de poder de cada um 

dosintervenientes),  

? tempo (adequado para a consulta de documentação, realização de apresentações, ou visita às 

instalações; tendo em consideração a actividade em causa), 

? objectividade da informação (dados objectivos, fiáveis, relevantes, de fácil acesso, e 

compreensíveis para o público alvo), 

? recursos (materiais e humanos necessários para garantir o sucesso da actividade), 

? feedback (inclusão dos resultados dos processos  de avaliação na no projecto.  

? avaliação (existência de métodos e técnicas de avaliação da comunicação), 

? relato (produção interna de relatórios periódicos relativos ao processo de comunicação onde se 

detalhem as intervenções realizadas a este nível e os resultados das mesmas), 

? continuidade (as acções de comunicação deverão ser contínuas no tempo, por forma à promoção 

de uma relação de proximidade e transparência). 

No que respeita a medidas de comunicação que podem contribuir para a minimização 

de impactes psicossociais, numa perspectiva de continuidade, deve em primeiro 

lugar reforçar-se os mecanismos já existentes e sugerir formas de melhoria dos 

mesmos; propondo seguidamente formas adicionais de comunicação. Nessa 

perspectiva é apresentado de seguida um quadro que identifica as principais acções, 

o objectivo dessas mesmas acções, e o estado das mesmas propondo em alguns 

casos sugestões de intervenção. 
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Quadro 7.61 – Sugestão de medidas no âmbito de comunicação no âmbito do 

processo de co-incineração, com vista à minimização de impactes psicossociais. 

Actividade Objectivo Estado/sugestões 

Comissão de 

Acompanhamento 

Ambiental 

? Transparência perante 

representantes da 

população  

? Conhecer e integrar as 

preocupações da 

população na tomada de 

decisão 

? Feedbach (na medida em 

que são apresentadas 

respostas às questões 

colocadas 

Manter  

Ponderar a atribuição de 

funções adicionais à CAA (ex. 

educativas, gestão do site de 

informação sobre a SECIL...) 

Semana de Portas 

Abertas 

? Transparência perante o 

público em geral 

? Comunicar o processo de 

fabrico de cimento e de 

co-incineração para a 

população em geral 

? Feedback (responder a 

questões da população) 

? Avaliar a comunicação 

Manter 

Ponderar a extensão 

temporal da actividade no 

tempo e o convite a grupos 

específicos da população 

(associações, empresas, 

município...) 

Continuar a política de 

combinação das orientações 

da comunicação institucional 

com as orientações da 

comunicação de risco, no 

planeamento da comunicação 

e na concepção de materiais 

Monitorizações 

Psicossociais 

? Avaliar a comunicação 

com o público em geral 

? Conhecer as opiniões do 

público em geral (face à 

entidade, face à co-

Manter 
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Actividade Objectivo Estado/sugestões 

incineração, relativas às 

suas preocupações) 

? Analisar os padrões de 

adpatação da população e 

avaliar os riscos 

psicossociais 

Publicação de 

encartes ou outros 

materiais para 

distribuição ao 

público em geral 

? Comunicar o processo de 

fabrico de cimento e de 

co-incineração para a 

população em geral 

Manter 

Reforçar a comunicação da 

co-incineração como uma 

parte integral dos sistemas 

de gestão de resíduos 

modernos e actuais (Holcim, 

2006) 

Integrar artigos relevantes 

elaborados por entidades 

externas de mérito 

reconhecido (universidades, 

consultores, membros da 

CAA, técnicos da SECIL ou da 

concorrência...) 

Continuar a política de 

combinação das orientações 

da comunicação institucional 

com as orientações da 

comunicação de risco, no 

planeamento da comunicação 

e na concepção de materiais 

Atendimento 

personalizado da 

comunicação social 

? Comunicar o processo de 

fabrico de cimento e de 

co-incineração para a 

população em geral 

? Feedback às principais 

Manter 
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Actividade Objectivo Estado/sugestões 

questões 

? Transparência 

Visitas dos orgãos 

da comunicação 

social às 

instalações 

? Comunicar o processo de 

fabrico de cimento e de 

co-incineração para a 

população em geral 

? Feedback às principais 

questões 

? Transparência 

Manter 

Organização de 

encontros com a 

comunicação social 

? Comunicar o processo de 

fabrico de cimento e de 

co-incineração para a 

população em geral 

? Feedback às principais 

questões 

? Transparência 

Manter 

Visitas de escolas e 

universidades às 

instalações 

? Comunicar tecnicamente 

o processo de fabrico de 

cimento e de co-

incineração para as 

entidades técnicas e 

reguladoras 

? Feedback às principais 

questões 

? Transparência 

Manter  

Desenvolvimento 

de projectos 

técnicos de 

monitorização da 

actividade 

industrial e dos 

impactes, com 

? Conhecer o desempenho 

da actividade e dos 

impactes que lhe estão 

associados 

? Transparência 

Manter 
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Actividade Objectivo Estado/sugestões 

participação de 

Universidades ou 

entidades externas 

(laboratórios e/ou 

consultores)  

Apresentação de 

relatórios de 

monitorização e 

das actividades da 

organização no site 

? Divulgar para o público 

em geral o desempenho 

da actividade e dos 

impactes que lhe estão 

associados 

? Feedback (apresentar 

resposta a algumas das 

preocupações da 

população) 

? Transparência 

Adoptar 

Incluir os resultados das 

monitorizações realizadas no 

âmbito de diferentes 

descritores (não precisa de 

ser o relatório integral, pode 

ser uma síntese dos 

principais resultados), se 

possível comparar momentos 

com e sem RIP 

Esse site poderá 

eventualmente ser gerido 

pela CAA 

Visitas das 

entidades 

reguladoras 

? Comunicar tecnicamente 

o processo de fabrico de 

cimento e de co-

incineração para as 

entidades técnicas e 

reguladoras 

? Feedback às principais 

questões 

? Transparência 

Adoptar 

Carta de 

Compromisso 

? Comunicar a ética da 

organização 

? Assumir um compromisso 

perante a opinião pública 

que mediante qualquer 

Adoptar 

Especificar na carta de 

compromisso os princípios de 

operação que comprometem 

a continuação do processo de 
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Actividade Objectivo Estado/sugestões 

ocorrência ou desvio à 

situação expectável que 

coloque em causa o 

funcionamento 

perspectivado para o 

processo de co-

incineração, será cessado 

o processo de co-

incineração de RIP 

? Transparência  

co-incineração de RIP 

Plano de 

Comunicação de 

Risco em Situação 

de Crise 

? Comunicar internamente 

para a CAA e para o 

responsável municipal de 

segurança os 

procedimentos de 

comunicação a tomar em 

situação de crise e os 

responsáveis pela 

comunicação 

? Desenvolvimento de 

sinergias em caso de 

necessidade de actuação 

em situação de 

emergência 

? Transparência 

Adoptar 

Combinar as orientações da 

comunicação institucional 

com as orientações da 

comunicação de risco, no 

planeamento da comunicação 

e na concepção de materiais 

Adequar a comunicação 

interna e externa às 

necessidades e papéis dos 

diferentes actores 
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7.10. ANÁLISE DE RISCO AMBIENTAL 

(OPERACIONAL E DE TRANSPORTE) 

7.10.1.  ANÁLISE DE RISCO AMBIENTAL RELATIVA À 

OPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE VALORIZAÇÃO DE RIP 

Neste capítulo apresenta-se a aplicação de metodologia para construção da matriz 

de risco, onde se enquadram os riscos ambientais (derrame e incêndio/explosão), 

associados à operação da instalação de valorização de RIP na Fábrica SECIL-Outão.  

7.10.1.1. INTRODUÇÃO 

Pela importância que possuem no contexto deste ponto apresentam-se algumas 

definições, consideradas essenciais, na aplicação da presente metodologia. 

Definição de Perigos 

Perigo é definido como uma situação física com o potencial para provocar danos no 

homem, em bens ou no ambiente ou a combinação destes (Andrews;Moss, 1993; 

EN1473:1997), isto é, com potencial para gerar uma consequência adversa (ISO 

Guide 73:2002). Segundo o Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho, (relativo à 

prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas e à limitação 

das suas consequências para o homem e o ambiente) perigo é definido como a 

propriedade intrínseca de uma substância ou de uma situação física susceptível de 

provocar danos à saúde humana ou ao ambiente. 

De acordo com a NP 4397:2001, o perigo é definido como fonte ou situação com 

um potencial para o dano em termos de lesões ou ferimentos, danos para a saúde, 

danos para o património, danos para o ambiente do local de trabalho, ou uma 

combinação destes. 

Definição de Substâncias Preparações Perigosas 

A Portaria n.º 732-A/96, de 11 de Dezembro, que publica o regulamento para a 

notificação de substâncias químicas e para a classificação, embalagem e rotulagem 

de substâncias perigosas, define substâncias como “ elementos químicos e seus 

compostos tal como se apresentam no estado natural ou como os produz a 
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indústria” e preparação as “ misturas ou soluções compostas por duas ou mais 

substâncias”.  

A Portaria n.º 732-A/96, de 11 de Dezembro, agrupa as substâncias perigosas nas 

seguintes classes de perigosidade: explosivo, comburente; extremamente 

inflamável; facilmente inflamável; inflamável; muito tóxico; tóxico; nocivo; 

corrosivo; irritante; sensibilizante; cancerígeno; mutagénico; tóxico para a 

reprodução; perigoso para o ambiente. 

O Decreto-Lei n.º 82/2003, de 23 de Abril, que transpõe para a ordem jurídica 

nacional a Directiva n.º 1999/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 

de Maio, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas dos Estados membros respeitantes à classificação, embalagem e 

rotulagem de preparações perigosas, define como preparação perigosa, a mistura 

ou solução composta por duas ou mais substâncias perigosas, considerando as 

mesmas categorias de perigosidade estipuladas na Portaria n.º 732-A/96, de 11 de 

Dezembro. 

Ao conjunto das substâncias e preparações perigosas dá-se a designação de 

produtos perigosos, conceito no qual se inserem os Resíduos Industriais Perigosos 

abrangidos pelo presente Projecto. 

Definição de Risco 

Segundo Lohani et al (1997), o risco é a possibilidade de ocorrer um dano num 

determinado espaço de tempo, isto é, o risco representa a probabilidade de um 

perigo potencial se manifestar num determinado período. O Decreto-Lei n.º 

254/2007, de 12 de Julho, define risco como a probabilidade de ocorrência de um 

efeito específico dentro de um período determinado ou em circunstâncias 

determinadas. 

De acordo com a NP 4397:2001, risco é definido como a combinação da 

probabilidade e da(s) consequência(s) da ocorrência de um determinado 

acontecimento perigoso. 
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Outras fontes apresentam o risco como a combinação da frequência ou 

probabilidade de ocorrência de um evento com a magnitude das suas 

consequências (ISO Guide 73:2002; BS 8444:1996; UNE 150008 EX:2000), isto é, 

risco como a probabilidade de um evento provocar um determinado dano. 

Definição de Dano Ambiental 

A Directiva sobre Responsabilidade Ambiental (Directiva 2004/35/CE) define danos 

ambientais como aqueles que são produzidos sobre os elementos naturais e que 

podem ser expressos pela alteração adversa de um recurso natural ou a 

deterioração de um recurso natural, quer ocorram directa ou indirectamente sobre 

espécies e habitats protegidos, água ou solo.  

Avaliação de Risco 

A avaliação de risco é o processo no qual são tomadas decisões sobre a 

tolerabilidade do risco (BS 8444:1996) através da comparação entre o risco 

estimado e o risco definido como sendo tolerável, de modo a determinar o nível de 

significância do risco (ISO Guide 73:2002; UNE 150008 EX:2000; ISO Guide 

51:1999). 

De acordo com a NP 4397:2001, a avaliação de risco é um processo global de 

estimativa da grandeza do risco e de decisão sobre a sua aceitabilidade. Um risco 

aceitável consiste num risco que foi reduzido a um nível que possa ser aceite pela 

organização, tomando em atenção as suas obrigações legais e a sua própria politica 

da segurança e saúde do trabalho. 

O conjunto das etapas (i) identificação de riscos e (ii) caracterização do risco 

denomina-se análise de risco, que consiste no uso sistemático de toda a informação 

disponível para a identificação de perigos e a caracterização dos riscos existentes. 

Segundo o Regulamento (CE) n.º 1488/94 e a Portaria n.º 732-A/96, de 11 de 

Dezembro, a caracterização de risco “consiste na estimativa da incidência e da 

gravidade dos efeitos adversos que podem ocorrer numa população humana ou 

num compartimento ambiental, devido à exposição efectiva ou previsível a uma 
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substância, podendo incluir a «estimativa dos riscos», isto é, a quantificação dessa 

probabilidade”. 

Esta probabilidade ou frequência pode ser expressa em termos qualitativos ou 

quantitativos. Quando a probabilidade é definida através de intervalos de valores 

ou classes como alta, média e baixa, obtém-se uma estimativa qualitativa. Quando 

se recorrem a técnicas de modelação, associando um valor numérico à 

probabilidade, o risco é estimado de modo quantitativo. 

7.10.1.2. ANÁLISE DE RISCO  

A Análise de Riscos tem por objectivo avaliar os riscos inerentes às instalações da 

Fábrica SECIL - Outão envolvidas no processo de co-incineração de resíduos 

industriais perigosos, sistematizar e caracterizar os acidentes graves susceptíveis 

de ocorrer, quer numa perspectiva humana, quer ambiental. 

Foi efectuada uma identificação de perigos recorrendo a uma APR (Análise 

Preliminar de Riscos), metodologia que se destina a: 

? identificar os perigos potenciais / situações perigosas que possam estar na 

origem de situações acidentais; 

? pesquisar, de uma forma sistemática, as suas possíveis causas e as 

consequências previsíveis numa perspectiva humana, da instalação e ambiental; 

? atribuir a cada situação uma categoria de frequência e de gravidade, com base 

nas quais é atribuída uma categoria de risco. 

A aplicação desta metodologia, além da pesquisa de medidas minimizadoras, 

permite obter uma Matriz de Risco, a qual identifica as situações para as quais é 

necessário desenvolver metodologias mais aprofundadas, nomeadamente as 

Avaliações de Consequências de Acidentes. 

A aplicação da metodologia teve em consideração a caracterização da Fábrica 

SECIL-Outão e sua envolvente, bem como as características técnicas e operacionais 

da instalação a utilizar para valorização energética dos RIP, características de 

perigosidade dos RIP e medidas de segurança implementadas. 
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PRODUTOS UTILIZADOS 

Tal como referido anteriormente, os Resíduos Industriais Perigosos a utilizar 

apresentam características de perigosidade para o ambiente, segurança e saúde 

das pessoas, que estarão intimamente relacionadas com os produtos que lhes 

derem origem, tendo sido considerada a seguinte classificação: 

? Inflamáveis (R10); 

? Nocivos por ingestão (R22); 

? Nocivas para organismos aquáticos podendo causar efeitos nefastos a longo 

prazo no ambiente aquático (R52/53); 

? Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente (R58). 

Os riscos associados a produtos estão essencialmente associados à possível 

libertação de substâncias perigosas para o ambiente, bem como à ocorrência de 

incêndios ou explosões, na eventualidade de acumulação de gases inflamáveis. 

Para se avaliar o risco, analisa-se a frequência esperada para  uma determinada 

situação acidental, bem como as respectivas consequências, no caso dessa situação 

ocorrer. A conjugação destes dois factores, permite avaliar o risco associado. 

 

MEDIDAS DE SEGURANÇA GERAIS IMPLEMENTADAS 

Não obstante a sua anterior referência no presente documento, tendo em conta a 

sua relevância para a análise de risco, sistematizam-se seguidamente as medidas 

de segurança implementadas na Fábrica SECIL-Outão. 

Controlo e Vigilância 

A Fábrica encontra-se vedada em todo o seu perímetro, existindo várias portarias 

de acesso ocupadas e vigiadas em permanência. 

Na Sala de Comando Centralizado, local também ocupado em permanência, é 

possível controlar todas as variáveis do processo, incluindo os silos para 
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armazenamento dos RIP. São monitorizados os combustíveis alternativos líquidos e 

os sistemas de segurança contra incêndios. A Sala de Comando Centralizado 

permite ainda a monitorização dos extremos da Fábrica, permitindo a vigilância de 

segurança das instalações. 

As condições de funcionamento dos fornos são permanentemente visualizadas na 

Sala de Comando Centralizado, permitindo assim a detecção e correcção 

(automática ou manual) precoce de qualquer anormalidade no processo. Da Sala de 

Comando Centralizado é ainda possível visualizar, através de câmaras, locais 

estratégicos da Fábrica (por exemplo: zona dos queimadores dos fornos). 

Facilidades para intervenção dos bombeiros 

A generalidade dos locais afectos à co-incineração de resíduos industriais perigosos 

permite o acesso e estacionamento das viaturas de socorro para efectuar o 

eventual combate a um incêndio ou a outra situação de emergência. 

Sistema Automático de Detecção de Incêndios 

A Fábrica da SECIL - Outão dispõe de um Sistema Automático de Detecção de 

Incêndios (SADI) cuja Central de Detecção de Incêndios está instalada na Sala de 

Comando Centralizado, local ocupado em permanência, como já referido. Existem 

botoneiras manuais de alarme distribuídas pelas várias zonas / edifícios da Fábrica. 

Rede de Combate a Incêndios 

A Fábrica da SECIL-Outão encontra-se protegida por uma rede de combate a 

incêndios, composta por Central de Bombagem, reserva de água exclusiva para 

combate a incêndios e hidrantes equipados com ligação STORZ de 50 e 70 mm. 

A Central de Bombagem assegura uma pressão de 8 bar e um caudal de 250 

m3/hora. A reserva de água é de cerca de 500 m3, com alimentação por furos, 

permitindo um combate durante duas horas. 

Esta central e a rede de incêndios foram projectadas e instaladas de acordo com as 

normas CEPREVEN (Centro Nacional de Prevenção de Danos e Perdas, Espanha). 
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Organização Diária da Segurança 

Estão implementados os seguintes Sistemas de Gestão na Fábrica SECIL-Outão: 

- Sistema de Gestão de Segurança, de acordo com os requisitos do Referencial 

Normativo OHSAS 18001; 

- Sistema de Gestão Ambiental (SGA) certificado na Norma Internacional de 

Sistemas de Gestão Ambiental ISO 14001; 

- Sistema de Gestão da Qualidade certificado na Norma Internacional de Sistemas 

de Gestão da Qualidade ISO 9001. 

No âmbito dos Sistemas de Gestão de Segurança e Ambiental e do plano de 

emergência interno implementados, é ministrada de forma regular formação aos 

trabalhadores em questões ambientais e de segurança. Estes Sistemas de Gestão 

procuram assegurar que cada actividade esteja bem definida e documentada, com 

responsabilidades claramente definidas e atribuídas a trabalhadores competentes e 

com formação adequada. 

Existem Programas / Planos de Inspecção / Revisão e Manutenção Preventiva, a 

qual é desenvolvida por pessoal especializado. Sempre que seja detectada a 

necessidade de intervenção em qualquer dos sistemas / equipamentos instalados é 

levada a cabo manutenção correctiva adequada. 

Organização da Segurança em Emergência 

A Fábrica da SECIL - Outão tem um Plano de Emergência Interno implementado, o 

qual integra, entre outros, os seguintes elementos: 

? Organização em situação de emergência; 

? Entidades internas e externas a contactar em situação de emergência; 

? Plano de actuação, que contempla a organização das operações a desencadear 

por delegados e agentes de segurança em caso de ocorrência de uma situação 

perigosa e os procedimentos a observar; 
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? Plano de evacuação, que contempla as instruções e procedimentos a observar 

por todo os ocupantes das instalações, relativamente à articulação das 

operações destinadas a garantir a evacuação ordenada, total ou parcial, dos 

espaços considerados em risco pelo Responsável da Segurança; 

? Instruções de Segurança, 

? Plantas de Emergência. 

No que se refere a actuação em situação de emergência, a Fábrica possui 

procedimentos documentados e implementados através de formação e treino 

prático. Existe igualmente uma Brigada de Emergência (24 horas / dia, 7 dias / 

semana) que garante a intervenção em caso de incêndio, derrames ou acidentes 

pessoais, até à chegada dos meios de socorro externos. 

São realizados simulacros nas instalações os quais permitem treinar os vários 

aspectos do Plano de Emergência Interno, referidos anteriormente. 

Circulação interna 

Importa referir que a Fábrica SECIL-Outão tem um plano de circulação estabelecido 

(ITS04 – Circulação de viaturas nas instalações), o qual tem de ser respeitado por 

todos os veículos. Todos os transportadores de resíduos, à entrada na Fábrica, 

recebem um documento com a indicação das vias de circulação, juntamente com o 

certificado de aceitação. Existe ainda implementada uma velocidade máxima de 

circulação no interior das instalações (30 km). As manobras de aproximação e 

estacionamento de viaturas na instalação de RIP são sempre acompanhadas por 

trabalhadores da SECIL-Outão. 

De referir que os percursos pedestres estão devidamente assinalados ao longo das 

vias de circulação, dentro das instalações. 
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MEDIDAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS DA INSTALAÇÃO DE 

RIP IMPLEMENTADAS  

Tendo em conta a sua relevância para a análise de riscos, em seguida, 

sistematizam-se as medidas de segurança implementadas especificamente na 

instalação de valorização energética de RIP. 

Caminhos de evacuação 

A generalidade das áreas afectas à co-incineração de resíduos industriais perigosos 

encontra-se em áreas exteriores aos edifícios fabris, localizadas no perímetro da 

Fábrica. Existe sinalização de evacuação indicativa dos percursos de evacuação a 

seguir em situação de emergência e localização dos respectivos Pontos de Encontro 

/ Zonas de Concentração Local. 

Sinalização de segurança 

Encontra-se afixada sinalização de segurança pelas instalações, a qual alerta para 

perigos, condiciona comportamentos de risco e identifica a localização de meios de 

combate a incêndios. 

No exterior da bacia de retenção, onde se encontram os silos de resíduos industriais 

perigosos, existem mangueiras instaladas dentro de caixas, sinalizadas como 

“Material de Combate a Incêndios”. Existe ainda sinalização de “Proibição de Fumar 

ou Foguear”. 

Os silos têm a identificação: “Combustível alternativo líquido”. 

Na zona dos combustíveis alternativos existe sinalização de segurança, 

nomeadamente: “Utilização obrigatória de protecção dos olhos”; “Utilização 

obrigatória de protecção das mãos”; “Proibição de fumar e foguear”. 

Todos os extintores de incêndios localizados nas imediações dos locais afectos à co-

incineração de resíduos industriais perigosos encontram-se sinalizados. 
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Iluminação de emergência 

Dadas as áreas afectas à co-incineração de resíduos industriais perigosos se 

localizarem no exterior, a iluminação natural encontra-se permanentemente 

assegurada durante o período diurno. Durante o período nocturno, a iluminação é 

assegurada por candeeiros e projectores, os quais se encontram suportados por 

Gerador de Emergência, funcionando também, em caso de necessidade, como 

iluminação de emergência. 

Extintores de Incêndio 

Existem extintores de incêndio portáteis e móveis nos vários edifícios e áreas 

exteriores, que compõem a Fábrica, nomeadamente junto aos locais afectos à co-

incineração de resíduos industriais perigosos. 

Na generalidade dos casos, os agentes extintores disponibilizados são o Pó Químico 

ABC e o Dióxido de Carbono. 

Tal como referido anteriormente, estes meios de intervenção encontram-se 

devidamente sinalizados. 

Outros Sistemas de Extinção de Incêndios 

O recinto da bacia de retenção de combustíveis alternativos líquidos está equipado 

com um sistema de combate a incêndios com espumífero, passível de alimentar as 

bocas de incêndio disponíveis nas imediações, permitindo assim em caso de 

incêndio, actuar de modo a inertizar os recipientes de armazenagem e/ou zona de 

trasfega, com espuma, cujo reservatório tem uma capacidade de 1 000 litros. 

Protecção Contra Explosões 

A bomba utilizada na operação de trasfega de resíduos industriais perigosos (dos 

veículos através dos quais chegam à instalação para os silos) apresenta protecção 

contra explosões (Marcação ATEX: Ex II 2G).  

Uma das bombas e respectivo equipamento, que se encontra localizada sob os silos 

de resíduos industriais perigosos, apresenta protecção contra explosões (Marcação 
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ATEX da Bomba: Ex II 2G IP55; Marcação ATEX do equipamento contíguo: Ex II 2G 

C K T3 X – II d C K 140º C C X). 

Sistemas Para Contenção de Derrames 

Os silos de resíduos industriais perigosos encontram-se instalados dentro de uma  

bacia de retenção, juntamente com outros reservatórios (2 tanques de Fuel com 

capacidade de 3 000 toneladas cada). 

A bacia de retenção existente é estanque, construída em betão e possui um volume 

útil de 2 500 m3, constituindo assim uma barreira de protecção adequada para 

fazer face a eventuais derrames. 

Contiguamente à bacia de retenção, está localizada a zona de trasfega de produto, 

a qual dispõe de um murete de contenção de derrames em torno da zona do 

sistema de bombagem (bombas e respectiva tubagem). Neste local, existe ainda 

um recipiente com areia, o qual permite o combate a eventuais derrames de 

hidrocarbonetos, facilitando assim a sua recolha. 

Para além de existirem bacias de retenção, salienta-se que toda a área 

impermeabilizada onde se inserem as instalações de armazenagem, se encontra 

numa zona em depressão da Fábrica, o que permite reduzir o risco de propagação 

para a envolvente, de uma eventual situação acidental envolvendo os produtos 

líquidos armazenados. 

As caleiras de águas pluviais e de escorrências que se encontram a rodear o posto 

de abastecimento de gasóleo e o local de descarga do fuelóleo encontram-se, 

também,  ligadas a um separador de hidrocarbonetos. 

Protecção dos Reservatórios, zona de trasfega e tubagens 

Os silos dos RIP serão devidamente identificados acerca do respectivo conteúdo, 

através de placa identificadora de cada tipo de produto armazenado. Sempre que 

se proceder à mudança do tipo de produto armazenado é garantida a correcta 

identificação no novo conteúdo do recipiente. Não existirá qualquer mistura de 

materiais, já que apenas quando ocorrer o consumo total de um silo se poderá 

proceder à armazenagem de um novo resíduo, nesse silo. Ainda assim, não é de 
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esperar qualquer tipo de reacção pela mistura entre líquidos/líquidos armazenados, 

já que se tratam de produtos compostos de hidrocarbonetos. 

O sistema não permitirá a descarga se o reservatório não puder receber o volume 

contido no camião. Este controlo será feito automaticamente. 

A instrumentação da instalação, de forma a garantir a segurança, é a seguinte: 

? Indicador contínuo do nível dos depósitos no local e no comando centralizado 

(Sala de Controlo); 

? Indicador contínuo de temperatura dos depósitos no local e no comando 

centralizado (Sala de Controlo); 

? Indicador de pressão a montante das bombas de admissão aos queimadores 

para protecção das mesmas; 

? Indicadores de pressão junto aos queimadores para monitorização da pressão 

de injecção; 

? Indicação de caudal para monitorar as quantidades alimentadas aos fornos. 

Existem vários alarmes associados, nomeadamente de temperatura, pressão e 

nível, que se agrupam em dois tipos de alarme: 

? Alarme do Tipo 1 – Pré-alarme ou alarme de aviso (implica a tomada de acções 

caso ainda não tenham sido introduzidas medidas para ultrapassar a situação 

que originou o alarme); 

? Alarme do Tipo 2 – Paragem do equipamento. 

Na zona de trasfega existe uma botoneira de paragem de emergência, para 

situações acidentais, permitindo parar a bomba e o triturador, de forma a evitar a 

libertação de produto. A presença de operador da SECIL-Outão durante a trasfega 

permitirá que isso se processe rapidamente. Adicionalmente, tudo pode ser 

comandado a partir da Sala de Comando Centralizado, inclusivamente a interrupção 

da trasfega. 

Adicionalmente, as cisternas de transporte de resíduos industriais perigosos 

dispõem de botoneira de emergência de fecho da alimentação, a qual pode ser 
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actuada pelo motorista em caso de derrame. Durante a operação de trasfega, o 

motorista permanece obrigatoriamente junto à viatura, pelo que, em caso de 

necessidade, a sua actuação será realizada de forma rápida, impedindo assim a 

ocorrência de derrames de quantidades elevadas de produto. 

Acompanhamento da operação de trasfega 

Durante as operações de trasfega de Resíduos Industriais Perigosos dos veículos 

para os silos existe o acompanhamento permanente do operador da Fábrica SECIL-

Outão, instruído de forma a supervisionar a implementação de todas as medidas de 

segurança exigidas pela operação para a prevenção de acidentes ambientais 

(possuindo ainda treino adequado na prevenção e combate a emergências), 

destacando-se: 

? Delimitação da área de operação; 

? Proibição de fumar ou executar actividades com fogo; 

? Garantia de existência de meios de combate a incêndios e derrames (materiais 

absorventes) no local; 

? Prevenção de descargas electrostáticas; 

? Controlo do abastecimento de acordo com instruções do comando. 

As tubagens onde circulam Resíduos Industriais Perigosos apresentam válvulas de 

seccionamento, as quais permitem, em caso de ruptura da tubagem, limitar o 

volume do produto libertado. Adicionalmente, estas válvulas fecham 

automaticamente em caso de pressão alta ou baixa na tubagem, permitindo que 

assim suceda na eventualidade de uma fuga. 

Para além de todas as medidas referidas anteriormente, existem ainda medidas 

adicionais específicas para certas situações perigosas, as quais são abordadas na 

tabela de Análise Preliminar de Riscos. Nesta tabela, não se colocam as medidas de 

carácter geral, aplicáveis à generalidade das situações, como sejam as de cariz 

organizacional ou outras. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS CENÁRIOS PARA ANÁLISE PRELIMINAR 

DE RISCOS  

Os riscos associados à co-incineração de resíduos industriais perigosos estão 

essencialmente associados à possível libertação de substâncias perigosas 

(derrames), que pode levar à ocorrência de incêndios ou explosão pela acumulação 

de gases inflamáveis. 

Devido à baixa volatilidade destes produtos, a dispersão no ar não será relevante, 

não se esperando que a mesma se encontre dentro dos valores de inflamabilidade. 

Importa salientar que considerando as características dos produtos a utilizar, num 

ambiente não confinado e a existência de medidas eficazes de minimização do risco 

de explosão, a ocorrência de uma situação de explosão, isto é, a inflamação 

violenta da mistura por forma a causar uma sobrepressão destruidora é 

considerada como não provável. 

No que respeita a incêndio, ainda que esta situação não seja expectável é possível 

a sua ocorrência após derrame de produto. As consequências de um incêndio 

dependerão da resposta humana dada ao acidente e à envolvente do local da 

ocorrência. Considerando o confinamento adequado do local e a previsível não 

dispersão do derrame, a situação de incêndio terá consequências negligenciáveis. 

Para se avaliar o risco, analisa-se a frequência esperada para uma determinada 

situação acidental, bem como as respectivas consequências, no caso dessa situação 

ocorrer. A conjugação destes dois factores, permite avaliar o risco associado. A 

partir daqui é possível hierarquizar os riscos. 

O estudo efectuado permit iu pesquisar de forma sistemática os pontos que poderão 

estar na origem da libertação de substâncias perigosas, as consequências 

previsíveis e a categoria de risco. 

Os cenários de risco considerados foram: 

a) Libertação de Lamas Oleosas com características de Fuel a partir de cisterna no 

interior da instalação da SECIL - Outão; 
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b) Libertação de Lamas Oleosas com características de Fuel em situação de 

trasfega; 

c) Libertação de Lamas Oleosas com características de Fuel a partir dos silos de 

armazenagem; 

d) Libertação de Lamas Oleosas com características de Fuel a partir da tubagem 

de alimentação aos fornos; 

e) Libertação de Lamas Oleosas e Resíduos oleosos a partir de cisterna no interior 

da instalação da SECIL - Outão; 

f) Libertação de Lamas Oleosas e Resíduos Oleosos em situação de trasfega; 

g) Libertação de Lamas Oleosas e Resíduos Oleosos a partir dos silos de 

armazenagem; 

h) Libertação de Lamas Oleosas e Resíduos Oleosos a partir da tubagem de 

alimentação aos fornos; 

No que respeita à incompatibilidade entre produtos, esta situação foi analisada mas 

não considerada como cenário tendo em conta o seguinte: 

(1) Não é de esperar qualquer tipo de reacção pela mistura entre os RIP a 

armazenar, já que se tratam de produtos de composição semelhante, 

essencialmente de hidrocarbonetos. 

(2) Serão efectuados testes de compatibilidade em laboratório durante o 

processo de aceitação e antes da descarga dos resíduos industriais 

perigosos, os quais se destinam a simular o comportamento do produto com 

outro(s), permitindo verificar reacções químicas que, se ocorrerem levam à 

não aceitação do resíduo; 

(3) Estes testes serão efectuados durante um longo período de tempo a fim de 

se identificarem riscos a médio prazo; 

(4) Antes da descarga de resíduos industriais perigosos será efectuado um teste 

rápido para avaliar riscos a curto prazo. Se se verificar qualquer reacção, o 

resíduo não é descarregado, ou, é armazenado e injectado na ausência de 

outros produtos; 
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(5) Os silos estarão devidamente identificados com o respectivo conteúdo, 

através de placa identificadora de cada tipo de produto armazenado. Sempre 

que se proceder à mudança do tipo de produto armazenado é garantida a 

correcta identificação no novo conteúdo do recipiente. Não existirá qualquer 

mistura de materiais, já que apenas quando ocorrer o consumo total de um 

silo se poderá proceder à armazenagem de um novo resíduo nesse silo. 

 

IDENTIFICAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE ACIDENTES  

Na análise preliminar de risco foi utilizada uma categoria de frequência de 

acidentes, a qual representa uma indicação qualitativa da frequência esperada para 

cada um dos cenários considerados. 

 

Quadro 7.62 – Tabela de categorias de frequências para análise preliminar de riscos 

(Fonte: Principia/DNV) 

Categ. Denominação Frequência / ano Descrição 

A 
Extremamente 

remota  
f < 0,000 1 Conceptualmente possível, mas extremamente 

improvável de ocorrer durante a vida útil da 
instalação 

B Remota  0,001> f ?0,000 1 Não esperado ocorrer durante a vida útil da 
instalação 

C Improvável 0,01> f ?0,001 Pouco provável de ocorrer durante a vida útil da 
instalação 

D Provável 0,1> f ?0,01 Esperado ocorrer até uma vez durante a vida útil 
da instalação  

E Frequente  f ?0,1 Esperado ocorrer várias vezes durante a vida útil 
da instalação  

Fonte: Principia/DNV. A graduação de frequências (e severidades) em intervalos é comum 

em matrizes de Análises Preliminar de Riscos, podendo as categorias variar de acordo com o 

tipo de estudo: higiene e segurança no trabalho, riscos tecnológicos, riscos de protecção 

(security), ou outros. Para tabelas semelhantes, veja -se por exemplo “TNO – Committee for 

the Prevention of Disasters – Methods for determining and processing probabilities (Red 

Book)” 

Considerando a vida útil de uma instalação com uma duração esperada de 30-50 

anos, as categorias referidas podem ser mais facilmente entendidas se se 
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inverterem os valores, isto é, analisam-se as categorias em função do período de 

retorno, em número de anos, esperado para as ocorrências. 

 

Quadro 7.63 – Análise das categorias de frequências para análise preliminar de 

risco em função do período de retorno em número de anos esperado para as 

ocorrências, considerando uma vida útil da instalação de 30 a 50 anos 

Retorno em anos da 
ocorrência (valores inverso 
dos apresentados na tabela 

anterior) 

Descrição 

Superior a 10 000 anos Conceptualmente possível, mas extremamente improvável de ocorrer 
num período de 30-50 anos 

Entre 1 000 e 10 000 anos Não esperado ocorrer num período de 30-50 anos 
Entre 100 e 1 000 anos Pouco provável de ocorrer num período de 30-50 anos 

Entre 10 e 100 anos Esperado ocorrer até uma vez num período de 30-50 anos 
Igual ou inferior a 10 anos Esperado ocorrer várias vezes num período de 30-50 anos 

 

A colocação de cada situação na sua categoria teve ainda presente critérios de 

relatividade entre as várias situações consideradas. 

O Quadro seguinte sumariza os valores utilizados retirados de bibliografia  

especializada (Fontes: IChemE - Hazard Identification and Risk Assessment, Geoff 

Wells e Antonio Creus, Fiabilidad y Seguridad – su aplicacion em processos 

industriales): 

 

Quadro 7.64 – Valores de frequências identificados para os cenários considerados 

Denominação Frequência por ano 
Libertações a partir dos silos de armazenagem 0,00001* 
Libertações a partir da tubagem de alimentação aos fornos 0,0001** 
Libertações em situação de trasfega (rotura da mangueira de 
enchimento) 

0,01** 

Libertações a partir de cisterna no interior da instalação 
da Fábrica SECIL – Outão 

Categoria A*** 

* “António Creus, Fiabilidad y Seguridad – su aplicacion em processos industriales”, 

recolhido de várias fontes (Institute of Chemical Enginners) e combinados pelo autor 

segundo a sua experiência 

** De IChemE - Hazard Identification and Risk Assessment, Geoff Wells, página 230, 

“Generalized data on frequency per year for failures in average duties” 
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*** Face aos procedimentos de circulação no interior da Fábrica SECIL-Outão 

existentes, estas situações consideram-se como extremamente remotas. 

Assim: 

? Libertações a partir da cisterna no interior da instalação da Fábrica SECIL-

Outão e Libertações a partir dos silos de armazenagem são consideradas como 

situações extremamente remotas. Na primeira situação, as razões prende-se 

com os rigorosos procedimentos de circulação interna existentes na Fábrica 

SECIL-Outão, descritos anteriormente. Relativamente aos silos de 

armazenagem, a frequência constante na bibliografia anteriormente referida - 

0,000 01/ano - é inferior a 0,000 1/ano, o que coloca este cenário na categoria 

A. 

? Libertações a partir da tubagem de alimentação aos fornos são consideradas 

como situações remotas; a frequência constante na bibliografia anteriormente 

referida, -0,000 1/ano, está compreendida no intervalo 0,001/ano > f ? 

0,0001/ano, o que coloca este cenário na categoria B. 

? Libertações em situação de trasfega são consideradas situações prováveis; a 

frequência constante na bibliografia anteriormente referida, 0,01 / ano, está 

compreendida no intervalo 0,1/ano> f ? 0,01/ano, o que coloca este cenário na 

categoria D. 

IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA DE SEVERIDADE 

Na análise preliminar de riscos, foi utilizada uma categoria de severidade de 

acidentes, a qual representa uma indicação qualitativa dos danos esperados para 

cada um dos cenários considerados, conforme a denominação e descrição resumida 

que se apresenta no Quadro seguinte. 
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Quadro 7.65 – Tabela de categorias de Severidade para análise preliminar de riscos 

(Fonte: Principia/DNV) 

Cat. Denominação Descrição/Característica 

I Desprezável 

Sem danos ou danos insignificantes aos equipamentos, à propriedade e/ou 
ao meio ambiente. Não ocorrem lesões/mortes de funcionários, de terceiros 
(não funcionários) e/ou de pessoas extramuros (indústrias e comunidade); o 
máximo que pode ocorrer são casos de primeiros socorros ou tratamento 
médico menor 

II Marginal 
Danos leves aos equipamentos, à propriedade e/ou ao meio ambiente (os 
danos materiais são controláveis e/ou de baixo custo de reparo); lesões 
leves de funcionários, de terceiros e de pessoas extramuros 

III Crítica 

Danos severos aos equipamentos, à propriedade e/ou ao meio ambiente, 
levando à interrupção ordenada da unidade e/ou sistema; lesões de 
gravidade moderada em funcionários, de terceiros e/ou de pessoas 
extramuros (probabilidade remota de morte de funcionários). Exige acções 
correctivas imediatas para evitar o seu desdobramento em catástrofe 

IV Catastrófica 

Danos irreparáveis aos equipamentos, à propriedade e/ou ao meio 
ambiente, levando à interrupção desordenada da unidade e/ou sistema 
(reparação lenta ou impossível). Provoca mortes ou lesões graves em várias 
pessoas (em funcionários, em terceiros e pessoas extramuros) 

Fonte: Principia/DNV. A graduação de frequências (e severidades) em intervalos é comum 

em matrizes de Análises Preliminar de Riscos, podendo as categorias variar de acordo com o 

tipo de estudo: higiene e segurança no trabalho, riscos tecnológicos, riscos de protecção 

(security), ou outros. Para tabelas semelhantes, veja -se por exemplo “TNO – Committee for 

the Prevention of Disasters – Methods for determining and processing probabilities (Red 

Book)” 

 

A colocação de cada situação na sua categoria teve ainda presente critérios de 

relatividade entre as várias situações consideradas. 

Assim: 

? Libertações de lamas oleosas e de resíduos oleosos em situação de trasfega são 

consideradas como situações desprezáveis. Esta classificação deriva do facto da 

quantidade de produto eventualmente libertadas nesta situação ser reduzido, já 

que: 

o Durante as operações de trasfega de Resíduos Industriais Perigosos 

dos camiões-cisterna para os silos existe o acompanhamento 

permanente de um operador da Fábrica SECIL-Outão, instruído de 

forma a supervisionar a implementação de todas as medidas de 
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segurança exigidas pela operação para a prevenção de acidentes 

ambientais (possuindo ainda treino adequado na prevenção e 

combate a emergências), destacando-se: 

? Delimitação da área de operação; 

? Proibição de fumar ou executar actividades com fogo; 

? Garantia de existência de meios de combate a incêndios e 

derrames (materiais absorventes) no local; 

? Prevenção de descargas electrostáticas; 

? Controlo do abastecimento de acordo com instruções do 

comando. 

o Na zona de trasfega existe uma botoneira de paragem de 

emergência, para situações acidentais, permitindo parar a bomba e o 

triturador, de forma a evitar a libertação do produto. A presença de 

pessoal da SECIL-Outão durante a trasfega permitirá que isso se 

processe rapidamente.  

o Tudo pode ser comandado a partir da Sala de Comando Centralizado, 

inclusivamente a interrupção da trasfega. 

o As cisternas de transporte de resíduos industriais perigosos dispõem 

de botoneira de emergência de fecho de alimentação, a qual pode ser 

actuada pelo motorista em caso de derrame. 

o Durante a operação de trasfega o motorista permanece junto à 

viatura, pelo que, em caso de necessidade, a sua actuação será 

realizada de forma rápida, impedindo assim a ocorrência de derrames 

de quantidades elevadas de produto. 

? Libertações a partir dos silos de armazenagem são consideradas como 

situações desprezáveis. Esta classificação deriva do facto de todo o produto 

eventualmente libertado ficar contido na bacia de retenção, e não serem 

esperados desenvolvimentos que agravem a situação (ainda que o silo fique 

inoperacional, existindo no entanto, redundância de silos e tubagem). 
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? Libertações a partir da tubagem de alimentação aos fornos são consideradas 

como situações desprezáveis. Esta classificação deriva do facto da quantidade 

de produto eventualmente libertadas nesta situação ser reduzido, já que as 

tubagens onde circulam Resíduos Industriais Perigosos apresentam válvulas de 

seccionamento, as quais permitem, em caso de ruptura da tubagem, limitar o 

volume do produto libertado. Adicionalmente, estas válvulas fecham 

automaticamente em caso de pressão alta ou baixa na tubagem, permitindo que 

assim suceda na eventualidade de uma fuga. 

? Libertação de lamas oleosas e resíduos oleosos a partir da cisterna no interior 

da instalação da Fábrica SECIL – Outão é considerada como situação marginal; 

face ao tipo de produtos em presença, a dispersão será gradual, sendo 

expectável a sua limitação ao betão da via. Mesmo que ocorra o incêndio 

posterior, a reduzida área do incêndio em piscina, a existência de meios 

humanos devidamente formados e treinados para actuar em situações de 

emergência e os meios materiais de intervenção e contenção de derrames 

distribuídos pelas instalações permite concluir que a ocorrerem, os danos aos 

equipamentos, meio ambiente e em trabalhadores/ocupantes das instalações, 

serão leves. 
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IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA DE RISCO  

Face às duas tabelas anteriores, é construída a Matriz de Risco, onde se enquadram 

todos os cenários considerados, que se apresenta de seguida. 

Matriz de Risco 

  Frequência 

  A B C D E 

I C, g d, h --- b, f --- 

II a, e  ---  --- 

III ---  --- --- --- 

S
e
v
e
ri

d
a
d

e
 

IV --- --- --- --- --- 

As categorias de risco são classificadas de acordo com a tabela seguinte: 

Categoria Denominação Cor característica 

1 Desprezável  

2 Menor  

3 Moderado  

4 Sério  

5 Crítico  

Onde: 

b) Libertação de Lamas Oleosas com características de Fuel a partir de cisterna no 

interior da instalação da SECIL - Outão; 
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c) Libertação de Lamas Oleosas com características de Fuel em situação de 

trasfega; 

d) Libertação de Lamas Oleosas com características de Fuel a partir dos silos de 

armazenagem; 

e) Libertação de Lamas Oleosas com características de Fuel a partir da tubagem 

de alimentação aos fornos; 

f) Libertação de Lamas Oleosas e Resíduos Oleosos a partir de cisterna no interior 

da instalação da SECIL - Outão; 

g) Libertação de Lamas Oleosas e Resíduos Oleosos em situação de trasfega; 

h) Libertação de Lamas Oleosas e Resíduos Oleosos a partir dos silos de 

armazenagem; 

i)  Libertação de Lamas Oleosas e Resíduos Oleosos a partir da tubagem de 

alimentação aos fornos;  

 

Da Análise Preliminar de Riscos efectuada, e como é facilmente constatável pela 

Matriz de Risco apresentada no ponto anterior, ressalta que todos os cenários 

considerados são classificados nas Categorias de Risco 1 (75% das situações 

perigosas) ou 2 (25% das situações perigosas), isto é, situações de risco 

desprezável ou risco menor. 
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TABELA DA ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO  

Perigo Causas Meios de Prevenção, Protecção e Intervenção Efeitos Categ. 
Freq. 

Categ. 
Sever. 

Categ. 
Risco 

a)  
 
Libertação de 
Lamas Oleosas 
com 
características 
de Fuel (Lamas 
de fundo dos 
depósitos e 
lamas contendo 
hidrocarbonetos 
provenientes de 
operações de 
manutenção 
das instalações 
ou 
equipamentos) 
a partir de 
cisterna no 
interior da 
instalação da 
SECIL-Outão 

Excesso de 
velocidade; 
Factores 
meteorológicos; 
Estado de 
conservação das 
vias de 
circulação; 
Características 
inerentes ao 
condutor do 
veículo 

(#01) Os Resíduos Industriais Perigosos são 
transportados em camiões cisterna que oferecem 
condições adequadas ao transporte de mercadorias 
perigosas, cumprindo os requisitos do ADR 
(Regulamento de Transporte de Mercadorias 
Perigosas por Estrada) aplicáveis . 
 
(#02) A Fábrica tem um plano de circulação 
estabelecido, o qual tem de ser respeitado por 
todos os veículos. Todos os transportadores de 
resíduos, à entrada na Fábrica, recebem um 
documento com as vias de circulação, juntamente 
com o certificado de aceitação. Existe ainda 
implementada uma velocidade máxima de 
circulação no interior das instalações. As manobras 
de aproximação e estacionamento de viaturas na 
instalação de RIP’s são acompanhadas por 
trabalhadores da SECIL-Outão.  
 
(#03) As vias de circulação da Fábrica são 
construídas em betão e dispõem de sistema de 
recolha de águas pluviais. 
 
(#04) Em situação de acidente com libertação / 
derrame de produtos líquidos, estes são recolhidos 
em sistema de recolha de águas pluviais com 
separador de hidrocarbonetos. 
 
(#05) Os trabalhadores em contacto com os 

Em função das medidas 
implementadas, não é 
expectável a perda de 
confinamento de viatura de 
transporte devido a acidente 
rodoviário . 
 
Em caso de libertação de 
produto, os efeitos seriam: 
Nocivas para organismos 
aquáticos, podendo causar 
efeitos nefastos a longo prazo no 
ambiente aquático (R52/53). 
Contaminação das vias de 
circulação 
A ocorrência de incêndio após a 
libertação não é considerada 
expectável. 
Caso o incêndio ocorra, pode 
propagar-se a áreas adjacentes. 

A II 1 
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Perigo Causas Meios de Prevenção, Protecção e Intervenção Efeitos Categ. 
Freq. 

Categ. 
Sever. 

Categ. 
Risco 

resíduos industriais perigosos têm formação 
adequada sobre riscos químicos, garantindo que 
não se procede à mistura de produtos 
eventualmente incompatíveis, minimizando-se 
assim os riscos que daí possam advir. 
 
 
 

b)  
 
Libertação de 
Lamas Oleosas 
com 
características 
de Fuel (Lamas 
de fundo dos 
depósitos e 
lamas contendo 
hidrocarbonetos 
provenientes de 
operações de 
manutenção 
das instalações 
ou 
equipamentos) 
em situação de 
trasfega 

Causa fortuita  

Ver #01 
Ver #05 
(#06) Durante as operações de trasfega de 
Resíduos Industriais Perigosos dos veículos para os 
silos existe o acompanhamento permanente do 
operador da fábrica SECIL-Outão, instruído de 
forma a supervisionar a implementação de todas 
as medidas de segurança exigidas pela operação 
para a prevenção de acidentes ambientais 
(possuindo ainda treino adequado na prevenção e 
combate a emergências). 
 
De entre essas medidas destacam-se:  
Delimitação da área de operação;  
Proibição de fumar ou executar actividades com 
fogo; Garantia de existência de meios de combate 
a incêndios e derrames (materiais absorventes) no 
local;  
Prevenção de descargas electrostáticas;  
Controlo do abastecimento de acordo com 
instruções do comando.  
Na zona de trasfega existe uma botoneira de 
paragem de emergência, para situações 
acidentais, permitindo parar a bomba e o 
triturador, inibindo assim a libertação do lado da 

Em função das medidas 
implementadas, as quantidades 
libertadas deverão ser reduzidas 
 
Nocivas para organismos 
aquáticos, podendo causar 
efeitos nefastos a longo prazo no 
ambiente aquático (R52/53) 
A ocorrência de incêndio após a 
libertação não é considerada 
expectável 
 

D I 2 
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Perigo Causas Meios de Prevenção, Protecção e Intervenção Efeitos Categ. 
Freq. 

Categ. 
Sever. 

Categ. 
Risco 

instalação.  
A presença de operador da SECIL-Outão durante a 
trasfega permitirá que isso se processe 
rapidamente.  
Adicionalmente, tudo pode ser comandado a partir 
da sala de controlo, inclusivamente a interrupção 
da trasfega. 
 
(#07) As cisternas de transporte de resíduos 
industriais perigosos dispõem de botoneira de 
emergência de fecho da alimentação, a qual pode 
ser actuada pelo motorista em caso de derrame. 
Durante a operação de trasfega, o motorista 
permanece junto à viatura, pelo que, em caso de 
necessidade, a sua actuação será realizada de 
forma rápida, impedindo assim a ocorrência de 
derrames de quantidades elevadas de produto. 
 
(#08) A bomba utilizada na operação de trasfega 
de resíduos industriais perigosos (dos veículos 
através dos quais chegam à instalação para os 
silos) apresenta protecção contra explosões 
(Marcação ATEX: Ex II 2G). 
 
(#09) O recinto da bacia de retenção de 
combustíveis alternativos líquidos está equipado 
com um sistema de combate a incêndios com 
espumífero, passível de alimentar as bocas de 
incêndio disponíveis nas imediações, permitindo 
assim em caso de incêndio, actuar de modo a 
inertizar os recipientes de armazenagem e/ou zona 
de trasfega, com espuma, cujo reservatório tem 
uma capacidade de 1  000 litros. 
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Perigo Causas Meios de Prevenção, Protecção e Intervenção Efeitos Categ. 
Freq. 

Categ. 
Sever. 

Categ. 
Risco 

 
(#10) Existe sinalização de “Proibição de Fumar 
ou Foguear”  
 
(#11) Contiguamente à bacia de retenção, está 
localizada a zona de trasfega de produto, a qual 
dispõe de um murete de contenção de derrames 
em torno da zona do sistema de bombagem 
(bombas e respectiva tubagem). Neste local existe 
ainda um recipiente com areia, o qual permite o 
combate a eventuais derrames de 
hidrocarbonetos, evitando assim o seu 
alastramento. 
 
(#12) As caleiras que se encontram a rodear o 
posto de abastecimento de gasóleo e o local de 
descarga do fuel encontram-se ligadas a um 
separador de hidrocarbonetos. 
 
(#13) O sistema não permitirá a descarga se o 
reservatório não puder receber o volume contido 
no camião. Este controlo será feito 
automaticamente. 
 
 
 
 
 
 

c) 
 
Libertação de 

Rotura do silo 
por causa 
externa ou 
intrínseca, 

Ver #05 
Ver #09 
Ver #10 
 

Em função das medidas 
implementadas, todo o produto 
eventualmente libertado ficará 
contido na bacia de retenção, 

A I 1 
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Perigo Causas Meios de Prevenção, Protecção e Intervenção Efeitos Categ. 
Freq. 

Categ. 
Sever. 

Categ. 
Risco 

Lamas Oleosas 
com 
características 
de Fuel (Lamas 
de fundo dos 
depósitos e 
lamas contendo 
hidrocarbonetos 
provenientes de 
operações de 
manutenção 
das instalações 
ou 
equipamentos) 
a partir dos 
silos de 
armazenagem 

originando uma 
libertação 
incontrolável 

(#14) A instrumentação da instalação, por forma 
a garantir a segurança, é a seguinte:  
Indicador contínuo do nível dos depósitos no local 
e no comando centralizado;  
Indicador contínuo de temperatura dos depósitos 
no local e no comando centralizado;  
Existem vários alarmes associados, 
nomeadamente de temperatura, pressão e nível, 
que se agrupam em dois tipos de alarme : 
Alarme do Tipo 1 – Pré-alarme ou alarme de aviso 
(implica a tomada de acções caso ainda não 
tenham sido introduzidas medidas para ultrapassar 
a situação que originou o alarme); Alarme do Tipo 
2 – Paragem do equipamento; 
 
(#15) Os silos de resíduos industriais perigosos 
encontram-se instalados dentro de uma bacia de 
retenção, juntamente com outros reservatórios (2 
tanques de Fuel com capacidade de 3000 
toneladas cada). A bacia de retenção existente é 
estanque, construída em betão e possui um 
volume útil de 2500 m3, constituindo assim uma 
barreira de protecção adequada para fazer face a 
eventuais derrames. 
 
(#16) Uma das bombas e respectivo 
equipamento, que se encontra localizada sob os 
silos de resíduos industriais perigosos, apresenta 
protecção contra explosões (Marcação ATEX da 
Bomba: Ex II 2G IP55; Marcação ATEX do 
equipamento contíguo: Ex II 2G C K T3 X – II d C 
K 140º C C X) 
 

não sendo esperados 
desenvolvimentos que agravem 
a situação. 
 
Nocivas para organismos 
aquáticos, podendo causar 
efeitos nefastos a longo prazo no 
ambiente aquático (R52/53) 
A ocorrência de incêndio após a 
libertação não é considerada 
expectável 
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Perigo Causas Meios de Prevenção, Protecção e Intervenção Efeitos Categ. 
Freq. 

Categ. 
Sever. 

Categ. 
Risco 

d)  
Libertação de 
Lamas Oleosas 
com 
características 
de Fuel (Lamas 
de fundo dos 
depósitos e 
lamas contendo 
hidrocarbonetos 
provenientes de 
operações de 
manutenção 
das instalações 
ou 
equipamentos) 
a partir da 
tubagem de 
alimentação aos 
fornos 

Rotura de 
tubagem por 
causa externa ou 
intrínseca 

Ver #05 
(#17) As tubagens onde circulam os Resíduos 
Industriais Perigosos apresentam válvulas de 
seccionamento, as quais permitem, em caso de 
ruptura da tubagem, limitar o volume do produto 
libertado. Adicionalmente, estas válvulas fecham 
automaticamente em caso de pressão alta ou 
baixa na tubagem, permitindo que assim suceda 
na eventualidade de uma fuga. 

Em função das medidas 
implementadas, as quantidades 
libertadas deverão ser reduzidas 
 
Nocivas para organismos 
aquáticos, podendo causar 
efeitos nefastos a longo prazo no 
ambiente aquático (R52/53) 
A ocorrência de incêndio após a 
libertação não é considerada 
expectável 

B I 1 

e)  
Libertação de 
Lamas Oleosas 
(Lamas de 
tratamento 
físico-químico 
contendo 
substâncias 
perigosas) e 
Resíduos 
Oleosos (óleos 
concentrados de 

Excesso de 
velocidade; 
Factores 
meteorológicos; 
Estado de 
conservação das 
vias de 
circulação; 
Características 
inerentes ao 
condutor do 
veículo 

Ver #01 
Ver #02 
Ver #03 
Ver #04 
Ver #05 

Em função das medidas 
implementadas, não é 
expectável a perda de 
confinamento da viatura de 
transporte devido a acidente 
rodoviário  
 
Em caso de libertação de 
produto, os efeitos seriam: 
A inalação prolongada dos 
aerossóis pode causar irritação 
no aparelho respiratório. 

A II 1 
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Perigo Causas Meios de Prevenção, Protecção e Intervenção Efeitos Categ. 
Freq. 

Categ. 
Sever. 

Categ. 
Risco 

separação e 
resíduos 
líquidos 
aquosos) a 
partir de 
cisterna no 
interior da 
instalação da 
SECIL-Outão 

Inflamáveis (R10) 
Nocivas por ingestão (R22) 
Nocivas para organismos 
aquáticos podendo causar efeitos 
nefastos a longo prazo no 
ambiente aquático (R52/53) 
Pode causar efeitos nefastos a 
longo prazo no ambiente (R58) 
Contaminação das vias de 
circulação. 
Eventual incêndio após a 
libertação 
Caso o incêndio ocorra, pode 
propagar-se a áreas adjacentes 

f)  
Libertação de 
Lamas Oleosas 
(Lamas de 
tratamento 
físico-químico 
contendo 
substâncias 
perigosas) e 
Resíduos 
Oleosos (óleos 
concentrados de 
separação e 
resíduos 
líquidos 
aquosos) em 
situação de 
trasfega 

Causa fortuita  

Ver #01 
Ver #05 
Ver #06 
Ver #07 
Ver #08 
Ver #09 
Ver #10 
Ver #11 
Ver #12 
Ver #13 

Em função das medidas 
implementadas, as quantidades 
libertadas deverão ser reduzidas 
 
Inflamáveis (R10) 
Nocivas por ingestão (R22) 
Nocivas para organismos 
aquáticos podendo causar efeitos 
nefastos a longo prazo no 
ambiente aquático (R52/53) 
Pode causar efeitos nefastos a 
longo prazo no ambiente (R58) 
Eventual incêndio após a 
libertação 

D I 2 
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Perigo Causas Meios de Prevenção, Protecção e Intervenção Efeitos Categ. 
Freq. 

Categ. 
Sever. 

Categ. 
Risco 

g)  
 
Libertação de 
Lamas Oleosas 
(Lamas de 
tratamento 
físico-químico 
contendo 
substâncias 
perigosas) e 
Resíduos 
Oleosos (óleos 
concentrados de 
separação e 
resíduos 
líquidos 
aquosos) a 
partir dos silos 
de 
armazenagem 

Rotura do silo 
por causa 
externa ou 
intrínseca, 
originando uma 
libertação 
incontrolável 

Ver 05 
Ver 09 
Ver 10 
Ver 14 
Ver 15 
Ver 16 

Em função das medidas 
implementadas, todo o produto 
eventualmente libertado ficará 
contido na bacia de retenção, 
não sendo esperados 
desenvolvimentos que agravem 
a situação 
 
Inflamáveis (R10) 
Nocivas por ingestão (R22) 
Nocivas para organismos 
aquáticos podendo causar efeitos 
nefastos a longo prazo no 
ambiente aquático (R52/53) 
Pode causar efeitos nefastos a 
longo prazo no ambiente (R58) 
Eventual incêndio após a 
libertação 

A I 1 

h)  
 
Libertação de 
Lamas Oleosas 
(Lamas de 
tratamento 
físico-químico 
contendo 
substâncias 
perigosas) e 
Resíduos 
Oleosos (óleos 

Rotura de 
tubagem por 
causa externa ou 
intrínseca 

Ver #05 
Ver #17 

Em função das medidas 
implementadas, as quantidades 
libertadas deverão ser reduzidas 
 
Inflamáveis (R10) 
Nocivas por ingestão (R22) 
Nocivas para organismos 
aquáticos podendo causar efeitos 
nefastos a longo prazo no 
ambiente aquático (R52/53) 
Pode causar efeitos nefastos a 
longo prazo no ambiente (R58) 

B I 1 
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Perigo Causas Meios de Prevenção, Protecção e Intervenção Efeitos Categ. 
Freq. 

Categ. 
Sever. 

Categ. 
Risco 

concentrados de 
separação e 
resíduos 
líquidos 
aquosos) a 
partir da 
tubagem de 
alimentação aos 
fornos 

Eventual incêndio após a 
libertação 
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SÍNTESE CONCLUSIVA DA ANÁLISE DE RISCO  

Globalmente podem ser retiradas as seguintes conclusões, no que respeita à 

análise do risco relativamente à co-incineração de resíduos industriais perigosos na 

Fábrica da SECIL-Outão, as quais são o objecto do presente estudo: 

? A libertação de lamas oleosas ou resíduos oleosos durante a operação de 

trasfega, apresenta um Risco Menor (Classe de Risco 2); 

? As outras situações analisadas apresentam Risco Desprezável (Classe de Risco 

1). 

Como se pode constatar da análise anterior, as situações associadas à Classe de 

Risco mais elevada, de entre as estudadas (que, no entanto, são apenas de Risco 2 

– Menor), estão associadas a frequências prováveis (Categoria D). 

A distribuição dos cenários pelas categorias de frequência assume especial 

relevância para a graduação do risco, em virtude de todos os cenários pertencerem 

às duas categorias de severidade menos penalizantes (Categoria A e B), não sendo 

assim decisivas na obtenção do nível de risco, tal como se demonstra 

seguidamente: 

Categoria Severidade Denominação Percentagem (%) 

I Desprezável 75 

II Marginal 25 

III Crítica ------ 

IV Catastrófica ------ 
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Categoria Frequência Denominação Percentagem (%) 

A 
Extremamente 

Remota  
62,5 

B Remota  12,5 

C Improvável ------ 

D Provável 25 

E Frequente  ------- 

 

7.10.1.3. MEDIDAS MITIGADORAS 

Em função da Análise de Riscos efectuada, recomenda-se que se adoptem as 

seguintes medidas de forma a garantir a minimização dos riscos: 

Equipamentos, Sistemas e Instalação Eléctricos: Substituir os equipamentos / 

instalações eléctricos existentes na área de trasfega e armazenagem dos RIP, que 

sejam utilizados para este tipo de produtos, por outros que apresentem protecção 

contra explosões adequada às áreas a que se destinam (vários dos equipamentos 

já têm protecção ATEX).  

Nota 1: Devem ainda ser adquiridos equipamentos móveis com 

características de protecção contra explosões, nomeadamente lanternas, 

ferramentas, entre outros, para utilização em áreas classificadas com risco de 

explosão. 

Nota 2: Ainda neste âmbito, rever e complementar a sinalização de 

segurança actualmente existente nos locais afectos ao processo de co-

incineração com riscos de explosão, nomeadamente no local de trasfega de 

Resíduos Industriais Perigosos e junto aos silos de armazenagem. A 

sinalização deve ser colocada nos acessos a estas áreas e deve integrar os 

seguintes sinais de segurança: 

? Aviso da área onde se podem formar atmosferas explosivas (EX); 
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? "Proibição de Utilização de Telemóveis"; (existe já  a de "Proibição de 

Fumar e Foguear"); 

? Proibição de utilização de máquinas fotográficas / filmar; 

A sinalização a utilizar deve respeitar a legislação nacional em vigor e ser de 

dimensões que assegurem a sua visualização imediata e evidenciem as 

características de perigosidade da área a que respeitam. 

 

Ligação de terra: Garantir a ligação à terra (e continuidade da ligação nas 

descontinuidades de tubagens, etc.) dos vários equipamentos afectos às instalações 

para RIP, incluindo: bombas, tubagens, reservatórios, camião de transporte de 

resíduos durante o processo de trasfega. 

Actualização de Documentos: Actualizar as componentes dos Sistemas de 

Gestão implementados, o Plano de Emergência Interno e os restantes documentos / 

procedimentos relevantes (ex: “Recomendações gerais de ambiente e segurança”, 

documento que é entregue à entrada aos visitantes), de modo a reflectir a 

introdução do processo de co-incineração de Resíduos Industriais Perigosos na 

instalação da Fábrica SECIL - Outão. 

Sistema de Contenção e Recolha de Derrames: Recomenda-se ainda a 

instalação de um sistema de contenção e recolha da zona onde é efectuada a 

trasfega de RIP’s a partir da cisterna de abastecimento, incluindo: zona de retenção 

e de contenção, impermeabilização dessa zona a qual deverá ser desnivelada por 

forma a que encaminhe um eventual derrame a uma caixa de recolha de 

capacidade adequada. Esta contenção e recolha serviriam para derrames de 

produto (facilitando a mitigação do acidente pelas equipas de intervenção e 

limitando a área de dispersão do mesmo e a respectiva taxa de vaporização), bem 

como de eventuais águas de combate a incêndios ou de prevenção de acidente. 

Nota 1: Estes eventuais derrames acidentais poderão depois ser 

recuperados a partir da referida caixa de recolha. 
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Nota 2: A localização desta área terá de ser restrita à circulação de 

viaturas, servindo apenas o propósito de trasfega de RIP’s por camião 

cisterna, inclusivamente face às características físicas que comporta. 

Unidade Móvel de Espuma: Equacionar a aquisição de unidade(s) móvel(is) de 

espuma, por forma a funcionar como alternativa / reforço à unidade fixa de 1 m3 

existente, nomeadamente no caso desta, pela proximidade à tancagem, ficar 

danificada ou de difícil utilização em situação acidental. 

Controlo de Viaturas: À entrada da instalação (nas Portarias), deverá ser 

realizado o controlo das viaturas de transporte de Resíduos Industriais Perigosos. 

Este controlo destina-se a verificar a existência dos seguintes documentos: 

? Fichas de Segurança correspondentes aos produtos transportados; 

? Certificado de aprovação do veículo, correspondendo às prescrições 

estabelecidas para o transporte em causa; 

? Sinalização adequada, nomeadamente painéis cor de laranja e placas-

etiquetas; 

? Extintores adequados, operacionais e dentro da respectiva validade; 

? Certificado de formação do condutor; 

Deverá ainda ser realizada uma inspecção visual às condições de integridade 

física das viaturas, no sentido de identificar se as mesmas apresentam fugas 

das matérias transportadas ou qualquer outra situação que evidencie 

deficientes condições de segurança. 

Sempre que um dos requisitos anteriormente referidos não seja respeitado, o 

elemento da Portaria deverá informar o Colaborador da SECIL-Outão 

Responsável pela operação e os veículos deverão aguardar no exterior da 

instalação. 

Alteração da sinalização de circulação dentro das instalações: colocar um 

sinal de STOP no cruzamento anterior ao acesso à zona da instalação de RIP, 

permitindo ao condutor do camião de transporte de RIP assegurar a passagem em 
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segurança acrescida no referido cruzamento (embora seja um cruzamento com 

ampla visibilidade). 

Procedimento de recepção e descarga de RIP: desenvolver e implementar um 

procedimento escrito no qual sejam definidas as medidas a respeitar durante a 

recepção e descarga deste tipo de produtos, devendo este ser do conhecimento de 

todos os elementos da SECIL-Outão que tenham qualquer tipo de actuação na 

actividade descrita. Este procedimento deverá integrar as medidas de segurança 

que já se encontram definidas na instalação (delimitação da área de operação, 

proibição de fumar ou executar actividades com fogo, etc.), bem como as referidas 

nos pontos anteriores. 

7.10.2.  ANÁLISE DE RISCO AMBIENTAL RELATIVA AO 

TRANSPORTE DE RIP PARA A FÁBRICA SECIL-OUTÃO 

O documento apresentado no Anexo II relativo aos transportes apresenta uma 

Análise de Risco desta actividade considerada complementar ao projecto, efectuada 

com recursos à aplicação de uma metodologia para construção da matriz de risco, 

onde se enquadram os aspectos ambientais derrame e incêndio, associada ao 

transporte rodoviário de resíduos industriais perigosos no exterior da Fábrica 

SECIL-Outão. 

Deste modo apresenta-se neste ponto algumas considerações que se encontram 

detalhadas no documento em anexo: 

? Da Análise de Riscos efectuada, concluiu-se que os acidentes envolvendo o 

transporte de Resíduos Industriais Perigosos para a Fábrica SECIL-Outão são 

classificados como Risco 2, ou Menor, ou seja, aceitável. 

? O menor risco calculado resulta sobretudo das características dos resíduos, 

que apesar de estarem classificados como perigosos, é expectável que tenham 

características de volatilidade e inflamabilidade significativamente inferiores, 

por exemplo, à gasolina, na medida em que se tratam de produtos 

essencialmente oleosos. 

? Como medida minimizadora significativa do risco, refere-se o facto de que 

os RIP serão sempre transportados em camiões cisterna que oferecem 
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condições adequadas ao transporte de mercadorias perigosas, cumprindo os 

requisitos aplicáveis obrigatórios do RPE/ADR (Regulamento de Transporte de 

Mercadorias Perigosas por Estrada).  

? A Fábrica SECIL-Outão deverá proceder à imposição aos transportadores do 

cumprimento dos requisitos legais aplicáveis ao transporte de resíduos 

perigosos por estrada. 
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