
































Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza 

12 de Junho de 2013 

 
Parecer so re Estudo de I pa te A ie tal das Novas I stalações da 
CARMONA, “o iedade de Li peza e Trata e to de Co ustíveis, “.A.  
 
1 – Importância ambiental da deslocalização da unidade da Carmona em 
Azeitão 
 
A unidade de tratamento de resíduos da empresa Carmona em Azeitão 
encontra-se localizada muito perto de habitações, pelo que a empresa 
tem grandes dificuldades em evitar a disseminação de odores 
provenientes da sua atividade e o consequente impacto nas populações 
vizinhas. 
 
Nesse sentido, a Quercus considera positivo o processo de deslocalização 
daquela unidade para um parque industrial, local mais adequado para 
este tipo de atividade. 
 
2 – Compatibilização do projeto com o Regime Jurídico dos CIRVER 
 
Existem neste projeto aspetos controversos em relação à compatibilidade 
de algumas das unidades de tratamento previstas na unidade com o 
Regime Jurídico dos CIRVER. 
 
Este aspeto é muito relevante, uma vez que os pressupostos que 
estiveram na base do concurso dos CIRVER não estão em muitos casos a 
ser cumpridos, sendo de realçar os seguintes: 
 
- A quantidade de RIP enviada para os CIRVER tem sido sistematicamente 
inferior à quantidade prevista no concurso, o que traz dificuldades a estas 
empresas. A situação só não é pior, porque tem existido um fluxo de 
resíduos provenientes da resolução de passivos ambientais, mas essa 
situação é por natureza transitória e não garante a sustentabilidade destas 
unidades. 
 
- Portugal ainda não dispõe de uma legislação sobre solos contaminados 
que garanta o despiste atempado das situações de contaminação e a 
responsabilização dos agentes responsáveis pela mesma. Desta forma as 
unidades de descontaminação de solos que os CIRVER tiveram de instalar 



têm tido muito pouca utilização. De referir que a Quercus tem alertado 
sistematicamente o Governo para a necessidade de legislar nesta área, 
tendo o anterior Secretário de Estado do Ambiente, Dr. Pedro Afonso de 
Paulo, prometido em 2012 que essa legislação estaria concluída em 2013. 
  
- Posteriormente à instalação dos CIRVER, têm sido licenciadas diversas 
unidades de armazenamento e transferência de RIP, existindo dúvidas 
sobre a legalidade de muitas das operações realizadas nessas empresas, 
nomeadamente não existindo um estudo detalhado por parte da APA 
sobre os balanços mássicos dessas unidades, podendo estar a ocorrer 
situações de desclassificação de RIP que acabam por ser encaminhados 
como RIB. 
 
- O DL 73/2011 veio trazer ainda mais dificuldades aos CIRVER, 
nomeadamente com a autorização para a preparação de RIP para co-
incineração em outras unidades que não os CIRVER, o licenciamento de 
u idades de trata e to de RIP o  soluções de trata e to de tipo  
diferente das dos CIRVER e a introdução de novos códigos LER em 
u idades do tipo  das dos CIRVER se  au e to da apa idade i stalada. 
 
Este último ponto em nossa opinião é decisivo para a avaliação da 
compatibilidade do projeto em apreço com o Regime Jurídico dos CIRVER, 
pelo que o parecer da Quercus irá tentar fazer uma avaliação dessa 
situação, embora reconhecendo que é um trabalho difícil e que para uma 
análise mais detalhada requereria um apoio jurídico, recurso que a 
Associação não pôde utilizar na elaboração do presente parecer. 
 
3 – Compatibilidade das unidades de tratamento propostas pela Carmona 
com o Regime Jurídico dos CIRVER 
  
3.1 – Unidade U100 – Unidade de Armazenagem de RIP e RIB 
 
Consideramos que esta unidade não origina interferência negativa com a 
atividade dos CIRVER 
 
3.2 – Unidade U1000 – Unidade de Tratamento de Óleos Usados 
 
A nova unidade tem uma capacidade de processamento de 6000 t/ano de 
óleos usados e corresponde a uma deslocalização de uma unidade 
existente em Azeitão e que tem uma capacidade de processamento de 



21024 t/ano, embora labore normalmente com quantitativos da ordem 
das 5000 t/ano. Existe assim uma redução da capacidade de tratamento 
deste fluxo de resíduos, pelo que se considera não existir aqui um conflito 
com a atividade dos CIRVER. 
 
3.3 – Unidade U2000 - Tratamento de fuel/slops  
 
A unidade de tratamento de fuel/slops a instalar vai ter um aumento de 
capacidade de 21 024 t/ano para 29 800 t/ano face à unidade existente 
em Azeitão, pelo que poderá estar a infringir o Regime Jurídico dos 
CIRVER. 
No entanto, em relação a este assunto, a Carmona argumenta que o 
aumento da capacidade desta unidade é compensado pela redução da 
capacidade da unidade de tratamento de óleos usados. 
Por outro lado, o tratamento de fuel/slops é uma atividade em que a 
Carmona se especializou ainda antes de ser lançado o concurso dos 
CIRVER. 
Finalmente, pela informação que possuímos, consideramos que o tipo de 
resíduo em causa e as respetivas quantidades não irão afetar a atividade 
dos CIRVER.  
 
 3.4 – Unidade U3000 - Tratamento de Hidrocarbonetos e Solventes 
 
Na nova unidade a instalar, vai haver uma redução dos quantitativos a 
tratar de 6 307 t/ano para 4 800 t/ano, pelo que não irá afetar a atividade 
dos CIRVER. 
 
3.5 – Unidade U200 - Tratamento por Geotubo 
 
A Carmona possui em Azeitão uma unidade de desidratação de lamas 
integrada na Unidade de tratamento de águas oleosas e águas de 
lavagem. 
O sistema consiste em decantação, centrifugação e encaminhamento para 
caixa (onde é feita a mistura com cinzas) de onde sai para os CIRVER. 
 
A unidade a instalar nas novas instalações será um geotubo que terá 
também as funções de desidratar lamas e terá capacidade para 20 100 
t/ano. Consideramos assim que se trata de uma unidade do mesmo tipo 
das unidades de desidratação de lamas existentes nos CIRVER, pelo que 



não deverá ser permitida uma capacidade instalada superior à atualmente 
existente na unidade da Carmona em Azeitão. 
A capacidade prevista para a unidade de geotubo aparenta ultrapassar a 
capacidade existente na unidade de desidratação de lamas em Azeitão, 
pelo que consideramos que só deverá ser autorizada uma capacidade 
igual à existente, sob pena de se estar a infringir o Regime Jurídico dos 
CIRVER e a prejudicar a atividade destas empresas. 
 
3.6 – Unidade U4000 - Tratamento físico-químico 
 
A Carmona possui em Azeitão uma unidade de tratamento de águas 
oleosas e águas de lavagem com uma capacidade para 65 700 t/ano 
(m3/ano). 
Essa capacidade refere-se ao tratamento total de águas. 
A capacidade para receção de resíduos do exterior é de 12 822 t/ano de 
águas com hidrocarbonetos. 
 
A unidade de tratamento físico-químico proposta para as novas 
instalações vai ter uma capacidade de receção de resíduos do exterior 
equivalente à de Azeitão (12 822 t/ano), pelo que se considera não haver 
interferência com o Regime Jurídico dos CIRVER. 
 
3.7 – Unidade U6000 - Tratamento de águas por evaporação 
 
A Carmona não possui este tipo de unidade em Azeitão. 
 
A unidade proposta para as novas instalações vai receber essencialmente 
lixiviados RIB e RIP e terá uma capacidade para 10578 t/ano. 
Segundo a Carmona trata-se de uma nova tecnologia desenvolvida pela 
empresa, no entanto consideramos que é do mesmo tipo (desempenha a 
mesma função) da unidade de tratamento de resíduos orgânicos na 
Ecodeal e do evapo-oxidador no SISAV. 
Consideramos assim que esta unidade é nova e do mesmo tipo das 
existentes nos CIRVER. Assim sendo, face ao estabelecido no Regime 
Jurídico dos CIRVER, consideramos que não poderá ser licenciada para o 
tratamento de resíduos perigosos. 
Em conclusão, consideramos que esta unidade só poderá ser licenciada 
para o tratamento de resíduos industriais não perigosos que possam ser 
tratados através do processo de evaporação. 
 



3.8 – Unidade U7000 – Tratamento de emulsões e fluidos de corte 
 
A Carmona possui em Azeitão uma unidade com capacidade de 
tratamento de fluidos de corte com uma capacidade de 5276 t/ano, sendo 
que a nova unidade a instalar terá capacidade para 4 010 t/ano pelo que 
não interfere com a atividade dos CIRVER. 
 
8 – Unidade U9000 - Preparação e adequação de resíduos para co-
incineração e CIRVER 
 
Esta unidade vai preparar CDR a partir de RIP e RIB sólidos. Também 
preparará RIP líquidos para co-incineração. Terá uma capacidade para 25 
900 t/ano, sendo que aproximadamente 8000 t/ano são RIB externos, 
7000 t/ano são RIP externos e 10000 t/ano são RIP internos.  
O projeto prevê que desta unidade saiam 10000 t/ano de RIP para co-
incineração e 6000 t/ano de RIP para os CIRVER.  
Se bem que de acordo com o Artigo 22º, nº2, do DL 73/2011, é possível a 
preparação de RIP para co-incineração em outras unidades que não os 
CIRVER, o facto é que o quantitativo de RIP a enviar para co-incineração 
no novo projeto da Carmona é muito superior ao atual valor e muito 
superior ao quantitativo enviado pelos CIRVER. 
Considera-se assim que deveria ser substancialmente reduzido o 
quantitativo de RIP a enviar para co-incineração pela Carmona (pelo 
menos para metade) de forma a haver um claro prejuízo dos CIRVER. 
 
 



























































































































Exmo. Senhor Dr. Nuno Lacasta 
Diretor/a‐Geral da 

Agência Portuguesa do Ambiente 

 

Assunto: Participação Pública no Estudo de Impacte Ambiental para as futuras 

instalações da Carmona – Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A 

no Parque Industrial Sapec Bay.  

 

Célia Alexandra Mendes Duarte, portador do CC 10311473, com o correio eletrónico 

celiaduarte31@gmail.com, Ruben Alfredo Cruz Fortes, portador do CC 12218700, com 

o correio eletrónico fortes.ruben@gmail.com e Rui Fernando Aires Pratas, portador do 

CC 13261108, com o correio eletrónico ruipratas87@gmail.com, vêm, no âmbito do 

período de participação pública do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para as futuras 

instalações da Carmona – Sociedade Combustíveis S.A no Parque Industrial Sapec 

Bay, que decorre até ao próximo dia 12 de Junho de 2013, participar que, 

reconhecendo o mérito da iniciativa com especial atenção à atual situação 

económico‐financeira, bem como a especial atenção com o ambiente revelada pelas 

soluções apresentadas no projeto, verificam‐se algumas situações que consideramos 

ser relevantes e merecer especial atenção à luz do Estudo de Impacte Ambiental que 

nos é dado a participar. 

 

Sabendo das especificidades e do tipo de substâncias que são tratadas pela empresa 

Carmona, temos a noção que a existência deste tipo de empresas é extremamente 

necessário numa escala nacional. Assim, acreditamos que empresas como a 

Carmona, a funcionar de acordo e em conformidade legal em matéria de ambiente e 

ordenamento do território, tem um papel importante na sustentabilidade do ambiente 

em termos locais e nacionais. 

Vemos a implementação do projeto no parque industrial Sapec Bay, como um impacte 

positivo no contexto socioeconómico da cidade de Setúbal, visto ser expetável a 

criação de postos de trabalho diretos quer indiretos e como possível pólo de atração 

para a implementação de outras empresas. Acreditamos também, que o pequeno 

comércio situado na zona envolvente do parque industrial poderá ser beneficiado, visto 

atrair mais pessoas. 

 

Quanto às reclamações da população residente na área envolvente às instalações de 

Brejos de Azeitão e do Barreiro, referente ao mau cheiro e ao barulho, acredita-se que 

irá desaparecer com o fim de produção. 

 

Da análise do estudo, verificámos que o EIA não refere quais as medidas que serão 

adotadas na fase de desativação, quer nas instalações de Brejos de Azeitão quer no 

Barreiro. Dada a natureza das substâncias tratadas pela Carmona, pensamos ser 

necessário o desenvolvimento de estudos que refiram que medidas e planos de 

descontaminação podem ser implementados, caso necessário, nas áreas de 

localização das instalações referidas. 

No EIA, refere-se o aumento do tráfego de veículos pesados e ligeiros afeto às 

operações de funcionamento e exploração da empresa Carmona. Menciona que de 
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uma forma geral estes impactes não são significativos. No entanto, é nossa 

preocupação que esta análise possa não ser rigorosa, pelo que propomos que seja 

realizada uma análise mais aprofundada para melhor perceber o impacte do 

acréscimo de veículos numa via já muito congestionada, a EN 10-4. Adicionalmente, 

será de considerar na análise o aumento de emissão de gases com efeito de estufa, 

possíveis congestionamentos e consequentemente potencial aumento no número de 

acidentes, nomeadamente com mercadorias perigosas. 

 

Em relação ao risco de acidentes, apesar de o EIA referir a existência de barreiras de 

contenção, não refere nenhum estudo ou plano que caso ocorra algum incendio nas 

instalações. Questiona-se qual o destino de águas de combate a incêndios, 

possivelmente contaminadas, nas instalações da empresa. Não são mencionados 

planos de contingência e resposta em caso de acidente, nomeadamente, para impedir 

que estas águas sejam absorvidas pelos solos, ou num cenário que poderia ser 

catastrófico e com efeitos irreparáveis para o ambiente, que a linha de água existente 

no recinto fosse contaminada com a consequente propagação ao Rio Sado e á zona 

de aquacultura existente. Sugere-se o desenvolvimento de um plano especial de 

emergência para estas situações bem como a criação de medidas para a contenção 

das águas contaminadas. 

 

De acordo com registo do funcionamento da unidade em Brejos de Azeitão, há 

queixas por parte das populações vizinhas de odores causadores de mal estar, 

oriundas da atividade da empresa Carmona. Apesar de no parque industrial Sapec bay 

não haver habitações, sugerimos a monitorização de odores para garantir a qualidade 

do ar para as empresas em redor e o meio envolvente. 

 

 

Em face do exposto, solicitamos a necessária atenção para as situações enumeradas. 
Estamos cientes que temos um objetivo comum, contribuir para o desenvolvimento do 
país sem descorar a segurança das pessoas, bens e ambiente. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Célia Duarte 
Ruben Fortes 
Rui Pratas 


