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1 Introdução 
 
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte 
Ambiental relativo ao Projecto da Instalação de Tratamento de Efluentes Gasosos da 
Central Termoeléctrica do Pego, existente. O Projecto da Instalação de Tratamento de 
Efluentes Gasosos encontra-se na fase de Processo de Concurso, com base no 
Estudo Prévio. 
 
O proponente deste Projecto é a TEJO ENERGIA. 
 
Segundo o Decreto-Lei n.º 183/95, de 27 de Julho, a entidade licenciadora do projecto 
em análise é a Direcção Geral de Energia (DGE). 
 
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) referido foi realizado entre Julho de 2002 e 
Setembro de 2003, por uma equipa multidisciplinar da HIDROPROJECTO, sob a 
coordenação da Engª Maria Francisca Silva. 
 
Não foi elaborada Proposta de Definição de Âmbito (PDA). 
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2 Objectivos e justificação do Projecto 
 
Tendo em consideração a necessidade de cumprir as exigências da Directiva 
Comunitária 2001/80/CE de 23 de Outubro1 transposta para a legislação nacional 
através do Decreto-Lei n.º 178/2003, de 5 de Agosto, relativa à limitação de emissões 
para a atmosfera, que entrará em vigor em Janeiro de 2008, a Central Termoeléctrica 
do Pego, existente, deverá tratar os seus efluentes gasosos no sentido de reduzir o 
teor das suas emissões em SO2 (dióxido de enxofre), NOx (óxidos de azoto) e 
partículas. 
 
A instalação actual produz efluentes gasosos que saem por uma chaminé com 225 m 
de altura, devendo apresentar uma composição balizada pelos seguintes valores: 
 

− NOx < 800 mg/Nm3 
− SO2 (a Central deverá utilizar carvão com um teor em enxofre < 1.2%). Para o 

carvão actualmente utilizado, com um teor de enxofre na ordem dos 0.7%, têm-
se valores de SO2 nos efluentes gasosos de cerca de 1500 mg/Nm3. 

− Partículas < 115 mg/Nm3. 
 

No entanto, a instalação funciona bem, de tal modo que consegue produzir efluentes 
gasosos com características que apresentam valores abaixo daqueles limites de 
emissão exigidos. 
 
A partir de 1 de Janeiro de 2008, a composição dos efluentes gasosos deve 
enquadrar-se nas exigências da Directiva 2001/80/CE, de 23 de Outubro e 
correspondente legislação nacional (DL n.º 178/2003) já referidas, ou seja, valores 
máximos: 
 

− SO2 – 400 mg/Nm3 
− NOx – 500 mg/Nm3 
− Partículas -  50 mg/Nm3 

 

                                                 
1 Relativa à limitação das emissões para a atmosfera de certos poluentes provenientes de 
grandes instalações de combustão. 
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Todas as concentrações dos efluentes gasosos são normalizadas para gases secos, a 
6% de volume em O2 à pressão de 1 atmosfera a 0ºC. 
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3 Descrição do Projecto 
 
O local onde o Projecto (novas instalações de tratamento de efluentes gasosos) se vai 
implementar é no interior do recinto da Central Termoeléctrica do Pego, na 
envolvência da actual chaminé, ocupando uma área entre 1,5 e 2 ha (Figura 4). 
 
O local em causa situa-se na margem esquerda do rio Tejo (aproximadamente a 
700 m para sul do Tejo), nas freguesias do Pego e Concavada e no concelho de 
Abrantes. Nas Figuras 1, 2 e 3 pode observar-se o enquadramento geográfico do 
projecto, às escalas nacional e local. 
 
As povoações mais próximas são Concavada (3 km a Sudoeste), Mouriscas (4 km  a 
Nordeste), Alvega (5 km a Este) e Pego (3 km a Oeste). 
 
O acesso rodoviário faz-se pela A23 e pela EN118. O acesso ferroviário efectua-se a 
partir da Linha da Beira Baixa, por um ramal construído exclusivamente com o fim de 
abastecer carvão à Central. 
 
A presente composição média dos efluentes gasosos à saída da chaminé da Central 
apresentam valores abaixo dos valores exigidos e é a seguinte: 
 
NOx (óxidos de azoto) ...................740 mg/Nm3 
SO2 (dióxido de enxofre)................1 500 mg/Nm3 
Partículas .......................................50 mg/Nm3 
Condições de referência ................gás seco e teor volúmico de O2 de 6%. 
 
A partir de Janeiro de 2008, após o tratamento previsto para os efluentes gasosos, 
estes sairão pela chaminé actualmente existente que serve a Central, mas a sua 
composição à saída da chaminé, ficará limitada a um valor máximo de: 
 
NOx (óxidos de azoto) ...................500 mg/Nm3 
SO2 (dióxido de enxofre)................400 mg/Nm3 
Partículas ....................................... 50 mg/Nm3 
Condições de referência ................gás seco e teor volúmico de O2 de 6%, pressão de 

1 atmosfera a 0o C. 
 
Para isso os efluentes gasosos serão sujeitos a um tratamento para reduzir o teor em 
SO2, em NOx e partículas. 
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Para a redução do teor de SO2 utilizar-se-á um processo químico que utiliza calcário 
como reagente e produzir-se-á gesso. 
 
Como resultado da lavagem dos efluentes gasosos que se efectua nesta operação, e 
com a redução da temperatura dos mesmos, obter-se-á também uma redução do teor 
em partículas nos efluentes gasosos que saem para a atmosfera, mantendo-o abaixo 
do limite de 50mg/Nm3. 
 
As quantidades de consumíveis utilizados e de gesso e efluente líquido produzido são 
as seguintes: 
 
Quadro 1 – Redução de SO2. Quantidades de consumíveis, subprodutos e efluentes líquidos. 

 
Quantidades 

Anual Principais Materiais 
Horária 

80% * 100% * 
Calcário (90% em peso 
de CaCO3) 

8 600 kg 60 270 Mg 75 335 Mg 

Cal hidratada 125 kg 876 Mg 1 095 Mg 
Água 102,8 m3 720 420 m3 900 530 m3  
Energia 7,0 MWh 49 056 MWh 61 320 MWh 
Gesso produzido 13 970 kg 97 900 Mg 122 380 Mg 
Efluente líquido 43 m3 301 345 m3 376 680 m3  

* % de utilização da Central  

 
O calcário e o gesso serão transportados por camião. Em princípio, prevê-se que os 
camiões que transportam o calcário levem o gesso na viagem de regresso. 
 
O calcário virá das pedreiras que se situam num raio de 60 a 180 km da Central e será 
armazenado na Central (dois silos de 4 500 ton cada). 
 
O gesso será armazenado temporariamente num silo de 7 500 toneladas de 
capacidade e enviado para empresas cimenteiras, ou para ser usado como material de 
construção, ou caso não seja possível esta sua utilização na totalidade, parte irá para 
o aterro de cinzas e escórias (existente no recinto da actual Central). 
 
Em princípio, sairão diariamente cerca de 20 camiões de gesso, dos quais uma parte 
significativa (cerca de 12 camiões) são utilizados para o fornecimento de calcário. O 
acesso à Central far-se-á pela estrada EN118. 
 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DAS NOVAS INSTALAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES GASOSOS 
RESUMO NÃO TÉCNICO (REV 2– 2004-04-29) 

11

Para a redução de NOx utilizar-se-á o método de redução catalítica selectiva, com 
recurso à amónia, em estado aquoso, num leito catalizador. 
   
A água necessária ao funcionamento da instalação virá fundamentalmente da torre de 
refrigeração e da água residual de processo, produzida nas novas instalações, após 
tratamento. Neste sentido, prevê-se a captação de um volume não significativo de 
água adicional no rio Tejo para o funcionamento das novas instalações, para além da 
água que actualmente já é captada para o funcionamento da Central Termoeléctrica 
do Pego. 
 
A água residual produzida será tratada numa estação de tratamento de água residual 
(ETAR) própria, produzindo um efluente tratado com teores em poluentes, inferiores 
aos exigidos pelo DL 236/98, que regulamenta, nomeadamente, a qualidade dos 
efluentes para serem lançados ao rio.  
 
De qualquer modo, o efluente tratado deverá ser na sua maior parte reutilizado no 
processo e eventualmente lançado no rio Tejo. O tratamento efectuado garante que o 
efluente tratado possui qualidade para ser lançado no rio Tejo, de acordo com a 
legislação em vigor. 
 
O tratamento da água residual é realizado com base em reagentes químicos (cal, 
cloreto férrico e polielectrólitos) que irão fazer com que os produtos transportados na 
água em causa sejam retirados da mesma, ficando retidos nas lamas. A água fica com 
características que satisfazem a legislação referida anteriormente, e as lamas serão 
secas e transportadas para destino adequado, dependendo das suas características, 
em cumprimento da legislação existente. 
 
A instalação beneficiará de todas as infra-estruturas de saúde, higiene e segurança, 
de gestão de resíduos e protecção ambiental existentes na actual Central. 
 
Os materiais a utilizar durante a fase de construção das instalações de tratamento dos 
efluentes gasosos emitidos pela actual Central Termoeléctrica do Pego são 
basicamente os seguintes: betão armado e estruturas metálicas e metalomecânicas. 
 
Durante a laboração, as instalações de tratamento de efluentes gasosos utilizarão no 
seu funcionamento: calcário, água, amónia (em estado aquoso) e um catalizador 
(substância utilizada para facilitar / acelerar algumas reacções químicas). Quando 
estes produtos chegam à Central Termoeléctrica do Pego, são armazenados em silos 
e reservatórios situados no seu interior. 
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A construção da instalação decorrerá entre 2005 e 2007, os ensaios da instalação 
decorrerão entre 2006 e 2007, entrando a instalação em funcionamento em 2008. 
 
O aspecto geral das instalações e o seu enquadramento na central existente será o 
previsto na Figura 5. 
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4 Projectos associados ou complementares 
 
Tendo em atenção o tipo de obra, o projecto associado será a construção da nova 
estação de tratamento de águas residuais (ETAR) industriais de modo a serem, na 
generalidade, reutilizadas na nova instalação, e garantir qualidade para eventualmente 
serem lançadas no rio Tejo após tratamento. 
 
As características da ETAR são as definidas no ponto anterior. 
 
Toda a estação de tratamento de águas residuais se situa no interior do recinto da 
actual Central Termoeléctrica do Pego. 
 
Esta estação de tratamento de águas residuais tem pequenas dimensões, encontra-se 
bastante longe das populações mais próximas, produz água tratada com qualidade 
que obedece à legislação em vigor e lamas que terão destino final de acordo com a 
legislação adequada, pelo que não se prevê que à sua exploração esteja associado 
qualquer impacte nas populações envolventes. 
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5 Elementos do ambiente significativamente 
afectados, principais impactes e medidas de 
minimização adoptadas 

 

5.1 Considerações gerais 
 
As instalações a implementar têm como função objectiva a melhoria da qualidade dos 
efluentes gasosos que saem para a atmosfera, implicando uma redução da poluição 
atmosférica, quer a nível local, quer regional. Este é o grande objectivo do Projecto, a 
razão da sua realização e o grande impacte positivo que lhe estará associado. Deve 
referir-se ainda que: 
 

− as novas instalações serão concebidas, construídas e exploradas de modo a 
minimizar os eventuais impactes ambientais negativos que lhe estejam 
associados; 

− a localização das novas instalações no recinto da Central existente (zona 
caracterizada no Plano Director Municipal de Abrantes como Zona Industrial), 
permite não só utilizar uma área já reservada à indústria, como aproveitar 
acessos e áreas já preparadas, minimizando os impactes ambientais, tanto na 
fase de construção como de exploração; 

− as novas instalações vão utilizar as infra-estruturas já construídas e a funcionar 
na Central, minimizando a necessidade de obras e de ocupação de novas áreas, 
o que contribui igualmente para a minimização de impactes. 

 
 
Para avaliar os impactes expectáveis associados às novas instalações, analisaram-se 
as seguintes áreas: 
 
• Qualidade do ar; 
• Hidrologia e gestão dos recursos hídricos; 
• Qualidade das águas superficiais; 
• Sistemas ecológicos; 
• Ruído; 
• Paisagem; 
• Geologia, geotecnia e sismicidade; 
• Hidrogeologia e qualidade de água subterrânea; 
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• Uso do solo, ordenamento e condicionantes; 
• Sócio-economia, acessibilidades e infra-estruturas; 
• Arqueologia e património. 
 
Foi também analisado o eventual risco associado à construção e exploração das 
novas instalações. 
 
Na avaliação dos impactes induzidos pelas novas instalações, durante as fases de 
construção e exploração, teve-se em consideração a existência e funcionamento da 
Central Termoeléctrica do Pego. Os impactes mais importantes a assinalar estão 
associados à situação de exploração da instalação e, em princípio, à qualidade do ar, 
ao ruído, ao tráfego, à paisagem e à sócio-economia. 
 
De facto, sobre todas as restantes áreas analisadas os impactes não se fazem sentir, 
ou são sem significado, não só porque as novas instalações vão ser implantadas 
numa área já intervencionada, pertencente à actual Central Termoeléctrica do Pego, 
mas também porque as novas intervenções são de molde a não alterar a situação 
existente. 
 
Deve ter-se ainda em consideração que para além da construção das Instalações de 
Tratamento de Efluentes Gasosos, ao lado (no interior da vedação) da Central 
existente (Central Termoeléctrica do Pego), está previsto construir-se, em data ainda 
não fixada, uma nova Central de Ciclo Combinado do Pego, com dois grupos 
geradores, funcionando a gás natural. 
 
Esta nova Central foi sujeita a Estudo de Impacte Ambiental e obteve Parecer 
favorável por parte do Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente. 
 
Prevendo-se a hipótese de funcionamento simultâneo das três instalações (Central 
existente, Instalação de Tratamento de Efluentes Gasosos e Central de Ciclo 
Combinado) serão analisados os impactes cumulativos nos descritores., que se prevê 
possam vir a ser afectados pelos mesmos, especificamente a qualidade do ar, a água 
e o ruído. Neste sentido, na fase de exploração e para estes descritores apresenta-se 
esta análise. 
 
Os impactes nas diferentes fases do Projecto (construção e exploração) são diferentes 
e são analisados de seguida. 
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5.2 Fase de construção 
 
Na fase de construção os impactes expectáveis têm pouco significado, são sentidos 
num período limitado de tempo e são reversíveis, encontrando-se associados à: 
 
• Qualidade do ar 
 
A qualidade do ar durante a construção pode piorar localmente, junto à obra, devido a 
movimento de terras e funcionamento de máquinas, mas sem significado. O aumento 
temporário de tráfego (camiões que transportam material de construção e 
equipamentos) também pode contribuir para piorar a qualidade do ar, na fase de 
construção, sendo, no entanto, irrelevante o seu contributo. De qualquer modo, esta 
fase é temporária e o impacte é reversível. 
 
• Hidrologia e qualidade de água do rio Tejo 
 
Em relação à qualidade e quantidade da água do Rio Tejo, não são expectáveis 
impactes na fase de construção, tendo em conta que a obra se desenvolve numa zona 
já preparada para o efeito e as exigências do Caderno de Encargos, em termos das 
preocupações ambientais impostas aos Empreiteiros são de molde a reduzir os 
impactes. 
 
• Sistemas Ecológicos 
 
Durante a fase de construção serão expectáveis impactes negativos, de pouco 
significado e temporários, nos ecossistemas terrestres. 
 
• Ambiente sonoro 
 
O ambiente sonoro será afectado pelo ruído da construção, transportes e montagens 
associados à fase de obras. Esta é uma fase muito limitada no tempo, com impactes 
minimizáveis, obrigando-se o empreiteiro à realização das obras só nos períodos 
permitidos por lei. O acréscimo de ruído que se espera associado às obras não será 
significativamente percebido nas populações próximas do local de implantação da 
futura Instalação de Tratamento dos Efluentes Gasosos.  
 
Para o tráfego, sobretudo nas zonas habitadas, prevê-se um impacte negativo muito 
pouco significativo, face ao número muito reduzido de camiões a circular nesta fase de 
construção, tratar-se de uma fase temporária, e ao ruído actualmente já existente 
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devido à circulação normal que ocorre nas zonas em causa. Para além de que se 
encontra previsto que o tráfego associado se fará preferencialmente no período diurno. 
 
• Paisagem  
 
O impacte visual associado à fase de construção será negativo, embora por um 
período de tempo limitado, apresentando incidência local e significado reduzido, já que 
a zona fica afastada das povoações e o volume da actual Central Termoeléctrica do 
Pego é predominante. Os impactes estão associados à presença dos estaleiros, das 
máquinas e materiais de construção. 
 
• Hidrogeologia e qualidade da água subterrânea 
 
Não se prevê impacte, ou a ocorrer será acidental e de pouco significado, face às 
exigências postas no Caderno de Encargos e ao cuidado no estaleiro de modo a 
impedir a contaminação dos solos e da água subterrânea. 
 
• Sócio-economia 
 
A nível sócio-económico prevê-se, durante a fase de construção, um aumento do 
número de postos de trabalho na zona e um aumento da utilização de alojamentos e 
de estabelecimentos de restauração. Estas situações trarão algum desenvolvimento ao 
Concelho, pelo que ao nível da sócio-economia haverá um impacte positivo, embora 
de pouco significado. 
 
 

5.3 Fase de exploração 
 
Durante a fase de exploração os impactes são mais significativos, são permanentes e 
fazem-se sentir fundamentalmente em relação aos seguintes descritores: 
 
• Qualidade do ar 

 
Tendo em conta os resultados obtidos nas simulações efectuadas tanto para a escala 
local como para a escala regional concluiu-se que, a implantação das novas 
instalações de tratamento dos efluentes gasosos conduzirá a um decréscimo nas 
concentrações de poluentes.  
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Considerando a análise à escala local, verifica-se um claro decréscimo de SO2 e NO2, 
em comparação com a situação actual.  
 
No caso das partículas e do monóxido de carbono (CO), a redução dos níveis de 
concentração obtidos não é muito significativa uma vez que os níveis associados ao 
funcionamento da Central Termoeléctrica do Pego, encontrados na situação actual já 
são bastante baixos. 
 
Conclui-se ainda que, em termos de escala regional, a entrada em funcionamento da 
instalação de tratamento de efluentes gasosos na Central Termoeléctrica do Pego irá 
melhorar consideravelmente a situação de referência, graças a uma diminuição da 
concentração dos poluentes analisados, O3 (ozono) e NO2. Relativamente ao ozono, a 
hora mais critica continua a ser às 15h; no entanto, ao contrário do que acontece na 
situação actual, o limiar de informação ao público (180 µg.m-3) não será ultrapassado. 
 
Saliente-se que, quer na situação actual, quer na situação futura (com nova instalação 
de tratamento dos efluentes gasosos), nunca é ultrapassado o limiar de alerta à 
população (240 µg.m-3), pelo que não são atingidos valores que ponham em risco a 
saúde humana. 
 
Se, se considerar que poderão estar em funcionamento simultâneo a actual Central, a 
Instalação de Tratamento de Efluentes Gasosos e a Central de Ciclo Combinado do 
Pego (nova Central a construir em data ainda não definida), então os efeitos sobre a 
qualidade do ar serão ligeiramente superiores aos previstos na situação de 
funcionamento da actual central juntamente com a instalação de tratamento de 
efluentes gasosos, mas continua a: 
 
- no caso da concentração de ozono, não se ultrapassar o limiar de alerta (240 µg.m-3), 

pelo que não são atingidos valores que ponham em risco a saúde humana; 
 
- no caso da concentração de NOx, são cumpridos os valores impostos na legislação. 
 
• Hidrologia e qualidade da água do rio Tejo 

 
Na fase de exploração do actual Projecto não vão ocorrer impactes, em termos de 
quantidade e qualidade da água do rio Tejo, resultante do funcionamento das novas 
instalações. 
 
Se, se considerar o funcionamento em simultâneo das três instalações já referidas 
(Central do Pego actual, Instalação de Tratamento de Efluentes Gasosos e Central de 
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Ciclo Combinado), o impacte cumulativo esperado será fundamentalmente o devido ao 
funcionamento da Central de Ciclo Combinado que corresponde a não alterar a 
qualidade da água do rio Tejo, aumentando apenas ligeiramente a quantidade de água 
a captar no rio Tejo. 
 
• Ambiente sonoro 

 
Os novos equipamentos a instalar na Central actual para Tratamento dos Efluentes 
Gasosos deverão produzir níveis de ruído, ou ser tratados acusticamente, de modo a 
assegurar que, nos limites da vedação da Central os valores médios de ruído 
associados à nova instalação não sejam superiores a 60 dB(A). Deste modo, não 
haverá lugar a impactes negativos significativos no ruído ambiente devido ao 
funcionamento das novas instalações. 
 
O funcionamento em simultâneo das três instalações anteriormente referidas não 
pressupõe efeitos cumulativos, uma vez que a limitação dos níveis de ruído imposta 
nos Estudos de Impacte Ambiental realizados é feita com base em valores absolutos, 
a registar junto à vedação da actual Central e todas as instalações referidas se 
encontram no interior desta vedação. 
 
Deste modo, e tendo o(s) instalador(es) em conta as limitações impostas, o nível 
sonoro junto à vedação não será superior a 60 dB(A), independentemente dos 
equipamentos e sistemas a instalar no futuro.  
 
De facto, se a instalação de um conjunto inicial de equipamentos determinar níveis 
sonoros de 60 dB(A) junto à vedação, não poderão ser instalados outros 
equipamentos ruidosos adicionais sem que se proceda a uma intervenção de controlo 
de ruído nas instalações existentes. 
 
Deste modo, não haverá violação dos limites legais. 
 
Apenas o ruído dos camiões de transporte do calcário e do gesso poderá 
eventualmente trazer algum incómodo para as populações de Concavada, mas devido 
ao trânsito já existente não deve ser significativo. 
 
De facto, de acordo com o Instituto das Estradas de Portugal, na EN118 circulavam, 
em 2001, em média, (TMD – tráfego médio diário), 2564 veículos por dia, no sentido 
Pego-Concavada e o número de camiões associados ao funcionamento do Projecto é, 
diariamente, de cerca de 20. 
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Para além de que se encontra previsto que o transporte de materiais associados a 
este projecto seja preferencialmente no período diurno. 
 
• Paisagem 

 
Nesta fase os impactes são negativos, permanentes mas pouco significativos devido à 
dimensão e área de implantação do conjunto de instalações previstas se encontrarem 
enquadradas nos edifícios existentes de maior volumetria (Figuras 4 e 5). 
 
As medidas de minimização terão em conta os principais pontos de observação 
existentes na envolvente das instalações a integrar, promovendo, a sua ocultação 
visual através de uma adequada disposição de vegetação. Para além da criação de 
uma cortina arbórea, deverão ser utilizadas cores neutras ou com uma forte presença 
na envolvente, nos órgãos e edifícios de maiores volumetrias, à semelhança do que 
acontece com os edifícios existentes. 
 
 
• Hidrogeologia e qualidade da água subterrêna 

 
Não se prevêem impactes nesta área, apesar de parte do gesso produzido nas novas 
instalações poder ser eventualmente depositado no parque de cinzas e escórias, face 
ao conhecimento que se tem da situação actual da envolvente do parque referido. 
 
 
• Sócio-economia  

 
Em termos sócio-económicos, melhorando-se consideravelmente a qualidade do ar, 
como consequência do funcionamento das novas instalações, melhorará a qualidade 
de vida das populações e o impacte é bastante positivo e permanente. 
 
A passagem de qualquer veículo causa incomodidade principalmente para as 
habitações mais próximas da estrada, sobretudo no período nocturno. De referir que, 
para minorar este incómodo, se encontra previsto que o transporte de materiais 
associados a este projecto seja preferencialmente no período diurno. 
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5.4 Risco 
 
As conclusões da análise do Risco são de que o risco associado às instalações está 
relacionado fundamentalmente ao armazenamento de reagentes e encontra-se 
limitado aos trabalhadores na proximidade das instalações. Mesmo nestas condições 
é bastante reduzido e minimizado através de práticas de higiene e segurança 
adequadas às instalações em causa. 
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6 Acções de acompanhamento ambiental e 
monitorização 

 
Durante a fase de exploração das novas instalações de tratamento de efluentes 
gasosos serão implementados planos de monitorização, de modo a controlar e avaliar 
o comportamento do meio ambiente nos parâmetros que se considera serem mais 
sensíveis e com maior possibilidade de virem a sofrer alterações ao longo do tempo. 
 
Assim, durante a fase de exploração das novas instalações, serão controlados, 
incluindo o que já se faz actualmente, as seguintes situações: 
 
- efluentes gasosos lançados para a atmosfera ;  
- qualidade do ar na envolvente da Central; 
- qualidade dos efluentes líquidos tratados, das novas instalações; 
- ruído na envolvente da Central, no início da exploração para analisar as condições 

de funcionamento das novas instalações, a eficácia das medidas de minimização 
do ruído introduzidas para evitar eventual incomodidade provocada por estas 
instalações, e se necessário tomar medidas adicionais de redução de ruído. 

 
O resultado das medições realizadas é enviado às entidades competentes. 
 
Para além dos parâmetros anteriormente referidos continuar-se-á a controlar, como 
actualmente, a qualidade de água do rio Tejo, a qualidade dos efluentes líquidos 
tratados da actual Central lançados no rio, o caudal captado no rio para abastecimento 
da Central, e o caudal de efluentes lançado pela Central no rio, assim como a 
qualidade das águas subterrâneas. 
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