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O QUE É UM RESUMO NÃO TÉCNICO

O Resumo Não Técnico é um documento em linguagem não técnica, onde se resumem os principais
resultados do Estudo de Impacte Ambiental referente à instalação do Carmona – Sociedade de
Limpeza e Tratamento de Combustíveis, SA, incluindo a descrição: do projecto; da situação
actual da zona (situação de referência); dos impactes actuais e previstos durante a fase de
exploração; das medidas de prevenção/minimização dos impactes ambientais propostas; das
conclusões.
O conteúdo e os métodos adoptados no Estudo de Impacte Ambiental estão de acordo com a
legislação de Avaliação de Impacte Ambiental, designadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de
Maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, a Portaria n.º 330/2001, de 2 de
Abril e as Normas Técnicas de Elaboração de Resumos Não Técnicos, publicadas pelo IPAMB.

A informação contida neste Resumo Não Técnico não dispensa a consulta do Relatório do Estudo de
Impacte Ambiental e respectivo Aditamento, pelo que, caso o público em geral pretenda uma
informação mais detalhada e técnica, é recomendada a consulta do referido relatório de Estudo de
Impacte Ambiental.

O Estudo de Impacte Ambiental, elaborado pela IPA – Inovação e Projectos em Ambiente, Lda. foi
finalizado em Outubro de 2006 e sujeito a um Aditamento, no sentido de esclarecer alguns dos
aspectos do Projecto, concluído em Maio de 2007. O proponente do projecto é Carmona –
Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, SA.
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OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO

A instalação objecto do presente Estudo labora desde 1988 no concelho de Setúbal, mais
precisamente no Monte dos Bijagós – Jardia – Brejos de Azeitão – Azeitão, freguesia de S. Simão,
tendo-se vindo a dedicar à actividade de Tratamento Prévio de Óleos Usados e Derivados de
Hidrocarbonetos e Tratamento de Águas Oleosas, Emulsões e Fluidos de Corte. Para estas
actividades e desde aquela data, a empresa foi objecto de autorização específica de laboração,
destacando-se o Alvará nº L/966, de 31 de Março de 1994, emitido pela Direcção Regional de
Economia de Lisboa e Vale do Tejo.
A partir de 1994/1995, fruto das solicitações de mercado e da maior atenção que uma adequada
política de gestão de resíduos começou crescentemente a ser objecto, em termos nacionais, a
empresa cresceu de forma mais significativa, para o que contribuiu igualmente o estabelecimento
de novas parcerias, com conhecimentos e qualidade técnica acrescidas.
Nessa fase foi apresentado à Câmara Municipal de Setúbal um projecto de modernização das
instalações existentes, para o qual foi passado o Alvará de Licença de Utilização nº 258/02, de 17
de Junho de 2002.
Desde então, a empresa tem vindo a manter um crescimento sustentado e tem vindo
sucessivamente a introduzir melhorias ambientais e processuais, de forma a dar uma resposta
ambientalmente mais adequada às solicitações de mercado e às exigências de qualidade porque a
empresa se tem vindo a pautar.
Tais

melhorias

prendem-se

sobretudo

com

questões

relacionadas

com

as

condições

de

armazenamento de matérias-primas (resíduos), matérias loteadas aguardando caracterização
físico-química e produtos acabados (combustível reciclado) e também melhorias no processo
industrial (processo de tratamento).
Embora tal estudo se deva, em bom rigor, limitar às alterações verificadas face ao projecto inicial,
as melhorias processuais e técnicas que, crescentemente, se têm vindo a verificar, justificam que,
de uma forma geral, o Estudo não deixa de se centrar nas actividades em vigor na instalação como
um todo, não limitando em demasia o objecto do Estudo, dada a fluidez das fronteiras entre as
alterações a considerar e a própria actividade da empresa.
Existiram na altura dúvidas sobre se as alterações efectuadas recaem na categoria de “Alteração
Substancial da Instalação” sem prévia obtenção de licença ambiental” e como consequência a
necessidade de se proceder à realização de Estudo de Impacte Ambiental.
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Trata-se pois de um Estudo de Impacte Ambiental que, no geral, aparece já numa fase de
laboração da instalação, pelo que disso não deixarão de ressentir a estrutura e os resultados aqui
alcançados, muito embora se trate este efectivamente de um Estudo de Impacte Ambiental que
corresponde, nas suas linhas fundamentais à resposta às exigências legais eventualmente
aplicáveis.
Neste estudo é efectuada a caracterização regional e local da zona de inserção da Carmona –
Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis S.A , abrangendo o Concelho de Setúbal.
Identifica-se qual a situação de referência existente e, tendo esta como base, é efectuada a
identificação e a quantificação dos principais impactes ambientais (sejam eles positivos ou
negativos) que se prevêem vir a ser gerados pelo projecto durante a sua exploração e,
eventualmente, na fase de desactivação.
A produção de Resíduos Industriais Perigosos em Portugal tem aumentado nestes últimos anos.
Apesar de alguns tipos de RIP serem tratados no país, a maioria destes são exportados (100 mil
toneladas em 2002). Esta solução é dispendiosa porque acarreta custos para as empresas
nacionais, contrariando ainda o princípio da auto-suficiência da gestão deste tipo de resíduos,
enunciado pela União Europeia.
Desta forma, justifica-se o investimento na implementação de unidades de tratamento, para
diferentes categorias de resíduos, dotando o nosso país com a possibilidade de maximizar o
tratamento e a valorização dos resíduos industriais perigosos produzidos a nível nacional.
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O QUE É O PROJECTO

A CARMONA SLTC enquanto empresa prestadora de serviços na área da gestão de resíduos tem
como principais actividades:
•

Tratamento prévio de óleos usados e derivados de hidrocarbonetos

•

Tratamento de águas oleosas, emulsões oleosas e fluidos de corte

•

Limpezas Industriais

Para o que dispõe de instalações compreendendo parques de recepção e armazenamento de
resíduos, unidades de tratamento de resíduos, oficinas e edifício onde funcionam os serviços
comerciais e administrativos.
As instalações da CARMONA SLTC ocupam uma área de aproximadamente 30.000 m2, sendo que
cerca de 2.300 m2 são ocupados por edifícios.
No que respeita ao tipo de ocupação, distinguem-se as seguintes zonas, caracterizadas pelo tipo de
actividades aí desenvolvidas: administrativa, oficinas, tanques, zonas de enchimento, zonas e
parques de armazenamento e zona de laboração. Mais abaixo descrevem-se de uma forma mais
detalhada cada uma destas zonas/actividades. O número total de ocupantes das instalações é de
52.
A Carmona – Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis SA. Localiza-se na Região de
Lisboa e Vale do Tejo, no concelho de Setúbal, Freguesia de S. Simão, Monte dos Bijagós, Jardia,
Brejos de Azeitão. Situa-se na proximidade de uma zona habitacional recente, de implantação
posterior à própria data de implantação das instalações da Carmona.
A figura seguinte apresenta uma inserção local, regional e nacional do projecto.
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Enquadramento Geográfico do Projecto
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Para dar cumprimento às exigências legais, nomeadamente as decorrentes da obtenção futura da
licença IPPC, realizaram-se melhorias na actual instalação, implementando-se igualmente
melhorias nos processos já existentes, no sentido de melhorar a qualidade do tratamento e
eliminar contaminação por derrames e emissão de gases.
Desta forma, a Carmona SA ficará organizada de acordo com as seguintes Unidades:
•

Unidade de Tratamento Prévio de Óleos Usados

•

Unidade de Tratamento Prévio de Fuéis/Slop´s

•

Unidade de Tratamento Prévio de Hidrocarbonetos

•

Unidade de Tratamento de Águas, Fluidos de Corte, Emulsões e Águas de Lavagem

•

Outras

Actividades

(Recolha

e

Armazenamento

Temporário

de

Óleos

Alimentares,

Armazenamento temporário de resíduos industriais provenientes da gestão de oficinas,
Unidade de adequação e reutilização das águas de lavagem, Unidade de recuperação de
embalagens)
Para uma fácil interpretação das unidades de processos, apresentam-se os diagramas de blocos e
descrevem-se basicamente todas as operações que têm lugar na instalação.
Cada bloco está acompanhado por um número que identifica cada bloco no sentido do processo de
tratamento de menor a maior.
Por outro lado em cada um dos blocos marca-se com uma seta todas as correntes que se
incorporam ou saem do processo tais como entrada de vapor, entradas de óleo térmico, saída de
lamas, saída de águas centrifugadas, etc.
Para melhor compreensão dos processos e alterações definidas, os blocos referidos orientam-se de
acordo com a seguinte legenda:
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Diagrama de Processos da Unidade de Tratamento de Óleos Usados, Fuel/Slop´s e Hidrocarbonetos identificando as alterações
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Diagrama de processo relativo à Unidade de Tratamento de Águas, Fluidos de Corte, Emulsões e Águas de Lavagem identificando as alterações

1
PROJECTO PARA O TRATAMENTO DE ÁGUAS ÓLEOSAS,
FLUÍDOS DE CORTE, EMULSÕES E ÁGUAS DE LAVADO
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Planta Geral da Instalação, com clarificação das melhorias da Unidade já implantadas ou a implantar
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Na figura anterior apresentou-se uma Planta Geral da Instalação, especificando-se e clarificando-se
as melhorias já implantadas e aquelas que se pretendem implantar.
Note-se que, na sua expansão futura, a Instalação pretende implantar uma Unidade de Recolha e
Armazenamento de Óleos Alimentares Usados, assim como proceder ao Armazenamento
temporário de resíduos industriais provenientes da gestão de oficinas.
A instalação funciona entre as 8:00 h – 13:00 h e as 14:00 h – 18:30 h. Excepcionalmente (em
média, uma a duas vezes por mês), quando existem picos de produção, torna-se necessário
laborar em regime nocturno, para algumas categorias de equipamentos, nomeadamente as
fornalhas.
Os Clientes principais da Carmona – Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis S.A são
os seguintes:
•

Lisnave – Setúbal

•

Administração do Porto de Sines - Sines

•

Eco-oil - Setúbal

•

Quimitécnica Ambiente, S.A. - Barreiro

•

Carmona - Gestão Global de Resíduos Perigosos, S.A. - Barreiro

Além dos clientes principais anteriormente identificados, existem outros clientes mais pequenos
espalhados por todo o país.
O produto tratado é enviado para a Enviroil - Resíduos e Energia, Lda (Torres Novas) e Tracemar Centro de Huelva (Espanha).
A média de veículos diários afluentes à Carmona é de 30 Automóveis Pesados e de 80 Automóveis
Ligeiros.
Aquando da formulação inicial do projecto da instalação, e de acordo com as indicações fornecidas
pelo promotor, havia-se estimado um tempo de vida útil de 15 anos, correspondente ao período de
amortização. No entanto, durante este período de tempo alguns equipamentos sofreram
reparações e mudança de peças, por exemplo, as centrífugas, bombas da unidade de águas,
fornalhas, etc., aspectos que acabaram por prolongar este período de forma quase inevitável.
Com as melhorias introduzidas na Unidade da Carmona, e com a manutenção adequada e boas
práticas de operação, o período de vida útil poderá ser prolongado durante muito mais tempo.
Note-se que, em instalações industriais, o período de vida útil da instalação não corresponderá
inevitavelmente à desactivação da mesma, mas sobretudo ao período findo o qual se exigem
investimentos que permitam a reconversão tecnológica dos equipamentos.
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Desta forma, o período de vida útil expectável para o projecto (assente na reconversão de
equipamentos e infra-estruturas) é igualmente de 15 anos, coincidente com o tempo de
amortização dos investimentos a efectuar.
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4

QUAL A SITUAÇÃO ACTUAL

Efectuou-se uma avaliação da área afecta ao projecto, tendo-se seguido os grandes itens
normalmente associados a um Estudo de Impacte Ambiental.
O clima foi caracterizado com base nos dados da estação climatológica de Setúbal. Através da
análise dos elementos climáticos, verifica-se que o período de Outubro a Março é húmido; as
temperaturas não são muito baixas (entre
10,3 e 17,4ºC) e a humidade relativa é
elevada (superior a 69%); nos restantes
meses, a precipitação é mais reduzida (inferior
a

51,1

mm,

as

temperaturas

são

mais

elevadas e a humidade relativa é mais baixa,
mas sempre superior a 50%.
A

zona

apresenta

um

ligeiro

declive

diferenciando dois patamares com um desnível
de cerca de 3 metros entre o ponto mais
elevado e o ponto mais baixo. É limitada a Sul por uma pequena mancha de pinheiros, a Oeste por
um área de matos rasteiros, o limite Norte coincide com uma estrada municipal e o de Este por
habitações.
As formações geológicas dominantes nesta região assentam em terrenos de argila vermelha. No
local de implantação do projecto em estudo, o substrato rochoso deverá situar-se a uma
profundidade entre 30 m a 40 m.
A área em estudo encontra-se inserida no
sistema aquífero designado por Margem
Esquerda.

Este

sistema

constitui

juntamente com o aquífero da margem
direita e o sistema aquífero dos aluviões
do

Tejo,

hidrogeológica,

uma

grande

designada

unidade
por

Bacia

Terciária do Baixo Tejo, cujo suporte são
os sedimentos que preenchem a bacia
terminal Tejo-Sado.
Para a totalidade deste sistema (incluindo a parte localizada na área do plano de bacia do Tejo),
estima-se o armazenamento permanente do sistema aquífero em 0,16 km3 (equivalente a uma
altura de água de 1107 mm).
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Os principais desníveis altimétricos estão
relacionados com a linha de água mais
importante da região, a Vala Real. Este
curso

de

água

orienta-se,

tendencialmente, segundo um eixo de
orientação Sul/Norte. Trata-se de uma
linha de água de carácter torrencial, ou
seja apenas regista a presença de água
em períodos de chuva.
A identificação dos principais poluentes
atmosféricos passa pelo recurso aos dados
das Estações de Medição da Qualidade do Ar. Na zona em estudo a rede de Estação de Medição da
Qualidade do Ar não tem nenhuns pontos de medição, situando-se a estação mais próxima na
freguesia de S. Sebastião, também no Concelho de Setúbal (Camarinha). Trata-se de uma estação
de fundo em ambiente urbano, sendo medidos desde Outubro de 2002 os seguintes poluentes:
dióxido de enxofre, partículas inferiores a 10 µm, ozono, óxidos de azoto, dióxido de azoto,
monóxido de azoto e monóxido de carbono.
É possível verificar que relativamente aos parâmetros referidos na Estação de Setúbal/Camarinha
estes são inferiores aos valores limite para a protecção da saúde humana. Relativamente ao ozono,
os valores medidos são inferiores aos valores limite impostos na legislação,
De forma a efectuar o levantamento dos níveis de ruído indicativos da situação existente no local,
seleccionaram-se 5 pontos de medição de ruído na área em estudo. Estes pontos foram definidos
de forma a proceder à caracterização da situação de referência junto a locais sensíveis (junto a
zonas habitacionais mais próximas da instalação).
De acordo com os resultados obtidos nas
medições efectuadas é possível constatar
que, no geral, é cumprida a legislação de
ruído.
No entanto, dos resultados obtidos concluise da pouca importância da instalação para
o ruído ambiente observado.

Logicamente, a área de implementação
Carmona

consiste,

fundamentalmente
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numa área fortemente edificada e artificializada e aparentemente, com um reduzido interesse do
ponto de vista da fauna e flora.

Com efeito, a área não apresenta comunidades naturais estáveis, quer por existir um distúrbio
humano continuado, quer pela sua completa destruição devida à continuada presença humana. De
uma forma geral a vegetação da área de intervenção e da sua envolvente, apresenta-se
degradada.
Ao nível faunístico previa-se, à partida,
a

ocorrência

espécies

de

com

comunidades

reduzido

conservacionista,

visto

de

interesse

a

área

de

implementação do projecto se inserir
na

zona

periférica

de

uma

malha

urbana em crescimento consolidado.
Tal veio a ser confirmado em visitas
efectuadas ao local. A fauna presente
na área de estudo é pois pouco diversa
e está intimamente relacionada com a
actividade humana, não apresentando
qualquer importância conservacionista.
As espécies detectadas são na maior parte dos casos oportunistas ou invasoras
Os

solos

identificados

na

zona

de

implantação do projecto correspondem
a solos de baixa capacidade agrícola de
areias e arenitos.
Tendo por base a carta de capacidade
de

uso

do

solo

apresentada

anteriormente, na área do projecto
existem apenas solos da a classe D.
Assim, conclui-se que o solo da área
em

estudo

apresentava

severas

condicionantes naturais à capacidade
de

uso

agrícola

deste.

Não

tendo

qualquer aptidão agrícola, estes solos pobres, no máximo, apresentariam vocação florestal.
A unidade de paisagem identificada faz parte da Área Metropolitana de Lisboa, localizando-se na
margem esquerda do rio Tejo. Trata-se de uma unidade de superfície plana, com substrato
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arenoso, ocupado quer por manchas de pinhal e zona agrícolas nos vales das linhas de água, quer
por aglomerados urbanos dispersos e unidades industriais.
Trata-se de uma paisagem com reduzido potencial paisagístico, decorrente da reduzida
profundidade em toda a unidade, devido à planura dominante, sem grandeza, sem ordem e pouco
cuidada em termos organizacionais.
O concelho de Setúbal localiza-se na faixa litoral a Sul do Tejo do Continente português, na área de
influência de designada Área Metropolitana de Lisboa. Na Região de Lisboa e Vale do Tejo, Setúbal
enquadra-se na denominada sub-região da Península de Setúbal, assumindo-se como um centro
sub-regional da Área Metropolitana e com um grau de autarcia interna que merece ser destacado,
tendo uma forte influência sobre os concelhos integrados na mesma sub-região, como é o caso de
Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal e Sesimbra.
O concelho de Setúbal registava em 2001, e de acordo com os dados constantes do último
Recenseamento Geral da População, um total de 113.934 habitantes. Destes 89.306 (cerca de
78%) residiam na cidade de Setúbal, o que a configura esta não apenas como um importante pólo
urbano e administrativo, mas igualmente como um sintoma do grau de urbanização deste
território.
No quadro do concelho de Setúbal, 4.598 habitantes residiam na freguesia de São Simão, o que
configurava esta como um território com uma situação potencialmente peri-urbana. Atente-se ao
facto de a freguesia de São Simão, em conjunto com a freguesia de São Lourenço constituírem o
lugar de Azeitão, no passado sede de freguesia e mesmo de concelho, embora com uma
dominância então vincadamente rural.
Trata-se, no geral, de uma urbanização desigual, comum aos processos de localização populacional
que têm vindo a caracterizar a margem Sul, ou seja, os diferentes bairros aqui existentes variam
em termos qualitativos, indo desde uma urbanização que reflecte alguns padrões de qualidade
global, até fenómenos de localização residencial de tipologia “clandestina” (embora não
necessariamente de génese ilegal). A área em que se localiza a fábrica em estudo, assim como o
espaço que lhe é imediatamente contíguo, constitui na sua maioria terreno expectante com
utilização difusa (terrenos abandonados), embora a área a Leste já comece a registar ocupação
habitacional, a qual aliás é expressa pela definição que, em sede de PDM, a esta área é dada,
através da classificação na categoria de espaço urbanizável.
Com uma taxa de actividade de 50,8%, superior às médias regional e nacional, o concelho de
Setúbal regista a maior parte dos activos a exercer actividade no sector terciário (65,8%), seguido
do sector secundário (31,9%) e, finalmente, do sector primário (2,3%).

Maio de 2007
Resumo Não Técnico

16

Estudo de Impacte Ambiental da Carmona – Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis S.A

Na Área de Projecto e na zona envolvente do Projecto não se identificaram condicionantes de
interesse patrimonial. Também não foi identificar quaisquer danos anteriormente provocados pela
construção e remodelação das estruturas ali instaladas.
De acordo com o excerto da Carta de Ordenamento do PDM de Setúbal a área de implantação do
projecto enquadra-se nas categorias de Espaços Urbanizáveis – Área Habitacional de Baixa
Densidade e em Espaços Verdes de Protecção e Enquadramento. Não se observa a existência de
solos incluídos na REN (Reserva Ecológica Nacional) ou na RAN (Reserva Agrícola Nacional).
A área onde se enquadra a Carmona enquadra-se, no âmbito do PROTAML, na zona B – Periferia
Metropolitana,

que

integra

uma

estrutura

urbana

polinucleada,

descontínua,

fortemente

interdependente, com uma estreita relação entre espaços urbanos e espaços rurais, na qual se
destaca um conjunto de centros pela dimensão demográfica, dinâmica económica e relativa
autonomia funcional em relação à Área Metropolitana Central. Nesta zona B, a unidade da Carmona
enquadrar-se-á na área 7 – Planície Interior Sul, na qual “o processo de ocupação do solo,
desenquadrado de qualquer iniciativa de planeamento, motivou a apropriação indiscriminada, para
fins de construção não licenciada, de áreas que nitidamente não deveriam ser edificadas e
conduziu à desqualificação ambiental e paisagística”. As boas condições de acessibilidade que
levaram à sua transformação têm vindo a reforçar-se, “detendo esta área uma posição cada vez
mais determinante no desenvolvimento da Península de Setúbal”.
Deve desde já adiantar-se contudo que a área onde se localiza a Carmona não se enquadra em
nenhuma das áreas integradas na estrutura metropolitana de protecção e valorização ambiental,
antes se integrando numa área industrial do concelho de Setúbal, coincidente com terrenos
industriais em Azeitão.
Valerá a pena enfatizar o facto
de o projecto já se encontrar
devidamente implantado, pelo
que a ausência de projecto
acaba

por

fundo,

a

corresponder,
uma

situação

no
de

desactivação da instalação e
dos efeitos ambientais a estas
inerentes.
No que se refere ao descritor
Resíduos, a desactivação da
instalação, poderá orientar-se
de

acordo

com

duas

possibilidades, a saber:
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•

No caso da desactivação da instalação corresponder a um término total da actividade,
decorrerá certamente algum tempo até que o mercado consiga garantir a adequada gestão
dos resíduos aí actualmente valorizados, com perda evidente para a melhoria da respectiva
gestão. Contudo, tal verificar-se-á apenas no curto ou médio prazos, sendo previsível que,
a longo prazo, os mecanismos de mercado garantam o aparecimento de alternativas
viáveis. No entanto, a pressão para o aparecimento de alternativas que não correspondam
integralmente a uma valorização do produto (resíduo) será uma realidade;

•

No caso da desactivação corresponder a uma deslocalização, a situação manter-se-á
globalmente como até aqui, pelo que nãos e perspectivarão mudanças acentuadas na
gestão e valorização deste tipo de resíduos.
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5

QUE IMPACTES O PROJECTO PODE ORIGINAR E QUE MEDIDAS APLICAR

A Instalação em estudo encontra-se já em pleno funcionamento (desde 1987), não tendo as
melhorias e alterações subsequentes alterado a área de implantação da instalação.
Deste facto não deixa de se ressentir o presente trabalho, a começar pelo facto de não se justificar
a consideração de uma fase de construção na avaliação de impactes, pelo que, no geral, apenas
serão referidos os efeitos ambientais derivados da operação da Carmona SA.
Não se prevêem alterações significativas ao nível do clima, uma vez que a instalação já se encontra
em funcionamento desde 1988. O aumento de emissões atmosféricas resultantes do tráfego
rodoviário irá gera um aumento, muito pouco significativo, da temperatura do ar a nível local.
As questões ligadas às Escavações não se colocam no quadro do presente projecto, uma vez que
as acções de construção há muito tiveram o seu início. Constituindo 692.000 ha a área total de
recarga do aquífero, a área impermeabilizada pela Carmona corresponde a um valor de
aproximadamente 0,004% desta área. Como se observa este valor é extremamente diminuto face
à extensa área de todo o aquífero.
Durante

o

funcionamento

Carmona

a

da

eventual

contaminação

das

águas

subterrâneas

poderá

estar

associada a eventuais acidentes
que ocorram no transporte para /
do

exterior

das

diversas

instalações, nomeadamente por
ruptura

de

qualquer

recipientes
(resíduos

um

dos

transportados
não

tratados

ou

resíduos após tratamento). Em
termos

hidrogeológicos

e

de

litoestratigrafia, visto que a zona
a intervencionar será impermeabilizada, em caso de derrame é pouco provável contaminação do
escoamento subterrâneo.
No que se refere aos Recursos Hídricos não se observam efeitos derivados da laboração da
Instalação.

Pese

embora

os

efluentes

decorrentes

dos

processos

de

tratamento

sejam

descarregados na Vala Real, estes cumprem as normas legais aplicáveis a tais descargas,
encontrando-se dentro dos parâmetros que o permitem e sendo a mesma devidamente autorizada.
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Na zona imediatamente envolvente à instalação não se detectou a presença de furos e/ou poços de
captação de água. Refira-se no entanto que o facto de a instalação ser impermeabilizada e possuir
já instalado um sistema de drenagem adequado (o qual dirige todas as águas recolhidas na
instalação para tratamento ou encaminhamento adequados) impede que as águas subterrâneas
sejam afectadas por quaisquer efluentes provenientes das instalações da Carmona.
Acresce que as águas anteriormente à sua descarga são tratadas e devidamente monitorizadas.
As águas superficiais não estão classificadas como origem de água para a produção de água para
consumo humano águas piscícolas ou conquícolas, águas balneares ou águas de rega. A linha de
água onde é efectuada a descarga das águas tratadas não se apresenta classificada como “zona
sensível. A área não se encontra classificada como zona vulnerável.
Na região do meio receptor afectada pela descarga, não existe qualquer área designada para a
protecção de habitats ou espécies relativamente às quais a conservação ou a melhoria da
qualidade das águas seja um factor importante para a sua protecção.
Na exploração da instalação, os impactes na qualidade do ar devem-se sobretudo ao
funcionamento das diversas componentes da Carmona SA. Os impactes específicos resultantes da
operação da instalação resultam da existência de emissões gasosas derivadas de alguns
equipamentos em actividade. Os equipamentos contemplados são os seguintes:
•

Caldeira de Lavagens

•

Fornalha

•

Bomba de Vácuo

De forma a determinar a composição e incidência das referidas emissões, a Carmona SA procedeu
à realização de trabalho específico de análise de efluentes gasosos. Este trabalho teve como
objectivo caracterizar as emissões gasosas.
De acordo com o disposto na legislação em vigor, conclui-se que, nas condições observadas no dia
em que se procedeu à amostragem, os limites impostos pelo disposto no normativo legislativo
nacional estão a ser cumpridos para os parâmetros analisados. Acresce que não existiam
obstruções à saída dos gases.
Foi efectuada uma simulação da dispersão dos poluentes. Contudo, após a modelação verificou-se
que os valores são inferiores aos valores limites de emissão de acordo com os diplomas legais
vigentes em Portugal.
Durante a análise ao descritor ruído, da análise dos valores apresentados no quadro pode inferir-se
a pouca ou nula importância do ruído proveniente da instalação e dos novos equipamentos a
instalar para o ruído ambiente. No entanto, no que se refere aos períodos em que se verifica o
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funcionamento nocturno da instalação, verifica-se que dois dos pontos não cumprem os critérios
legais, embora num dos casos tal se verifique igualmente com a instalação parada.
Os impactes na flora e vegetação decorrentes da construção da Instalação da Carmona centraramse na destruição directa do coberto vegetal da área de intervenção. No entanto, não é possível
avaliar a sua magnitude e seu significado, dado que não existe uma caracterização florística
anterior à execução da instalação industrial em estudo.
A avaliar pela caracterização da comunidade faunística efectuada não se prevêem impactes
negativos que mereçam referência para a fauna.
De uma forma geral os impactes produzidos ao nível dos solos poderão ter origem num acidente
que ocorra no exterior, durante o transporte para/da instalação, por ruptura dos recipientes de
armazenamento dos resíduos ou então durante as operação de transvaze. Desta forma poderá por
uma lado ocorrer contaminação dos solos se for atingida uma área não impermeabilizada.
No que se refere à Paisagem, na fase de exploração da instalação industrial, os impactes
originados na fase de construção assumiram um carácter definitivo, existindo presentemente
elementos visuais que são os responsáveis pelas as alterações da estrutura e organização da
paisagem, nomeadamente, os edifícios de escritórios, as naves industriais, as zonas de
parqueamento de viaturas, os muros de vedação, armazém, entre outros equipamentos.
Ao nível social e económico o projecto pretende constituir-se como fundamental, a três níveis
principais, a saber:
a) Para a melhoria da capacidade de tratamento dos resíduos industriais perigosos ao
nível nacional;
b) Para a redução das diferenças sociais e económicas entre as diferentes regiões
nacionais, e muito particularmente entre a freguesia de São Simão e os territórios
mais desenvolvidos e industrializados do concelho de Setúbal, desta forma
diversificando a base territorial deste crescimento industrial;
c)

Para

a

criação

de

empregos

qualificados

ao

nível

local,

valorizando

economicamente o território de implantação do projecto.
Por outro lado, a reacção dos habitantes locais é de forte rejeição à laboração da instalação. De um
modo geral, estes tipos de atitudes encontram-se bem tipificados na literatura e são relativamente
fáceis de identificar. De uma forma geral, pode aqui considerar-se a existência de um factor NIMBY
(acrónimo inglês de “Not In My Backyard”, ou seja “Não no Meu Quintal”), no presente caso
agravado pelo facto de a instalação da fábrica ter precedido a instalação das habitações locais.
Verifica-se que no geral a circulação de e para a instalação da Carmona se faz pela rede nacional
de Auto-estradas (assumindo especial destaque a A2). Apenas no nó de ligação entre a saída da A2
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e da EN10 é que é atravessada a periferia de uma povoação (Quinta do Conde), mesmo assim
numa zona de forte intensidade de tráfego, uma vez que corresponde à área de circulação da
EN10.
Tratam-se de vias com forte importância nacional e regional (A2) e regional / local (EN10),
destinadas nomeadamente ao tráfego de grandes quantidades de ligeiros e pesados, destacandose a importância da EN10 como via local e regional de forte circulação, facilitadora das ligações
entre as diversas povoações e aglomerados da Margem Sul e desta com as principais vias nacionais
(A2 e ligação à Área Metropolitana de Lisboa). A EN10 é pois uma via de forte circulação, em
alguns troços com valores superiores a 20.000 veículos por dia.
A média de veículos diários afluentes à Carmona é de 30 Automóveis Pesados e de 80 Automóveis
Ligeiros.
No que se refere especificamente ao troço da EN10 mais próximo da Carmona e que possibilita o
acesso desta à A2, o número de pesados em circulação neste troço de via atinge médios valores de
813 veículos durante o período diurno e 180 veículos durante o período nocturno, com um valor
médio diário de 993 veículos pesados por dia. O número de veículos por dia varia entre os 1016
durante o período de Verão e os 970 durante o período de Inverno. Desta forma, o peso dos
veículos pesados afluentes à Carmona é de aproximadamente 3% do total neste troço das EN10.
Quanto aos veículos ligeiros, o número em circulação neste troço de via atinge médios valores de
6665 veículos durante o período diurno e 1188 veículos durante o período nocturno, com um valor
médio diário de 7853 veículos ligeiros por dia. O número de veículos por dia varia entre os 8276
durante o período de Verão e os 7431 durante o período de Inverno. Desta forma, o peso dos
veículos ligeiros afluentes à Carmona é de aproximadamente 1% do total neste troço das EN10.
Não se identificam impactes negativos associados ao Projecto devido à ausência de registos de
interesse patrimonial na Situação anterior à entrada em funcionamento da Instalação Industrial. No
entanto, deve admitir-se a possibilidade de existirem vestígios arqueológicos ocultos em níveis de
solo original, não afectado pelas fundações das actuais instalações.
No plano formal, a Instalação não dá resposta às exigências do PDM de Setúbal, não deixando
contudo de se verificar uma situação de facto, aliás já existente à data de elaboração de tal Plano
Municipal de Ordenamento do território e que deveria porventura ser levada em consideração, no
seu devido tempo. Vale a pena chamar a atenção para o facto de as actuais definições de
ordenamento em vigor para o território em causa, serem posteriores à localização da instalação,
tendo aliás mesma recebido alvará de instalação por parte da Câmara Municipal de Setúbal,
situação que coloca o actual processo num impasse, que a todos interessará ultrapassar.
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Este tipo de instalação contribui para a gestão adequada dos resíduos industriais perigosos
produzidos em Portugal. A nível de enquadramento dos Planos Estratégicos (PESGRI e PNAPRI)
este projecto dá resposta aos objectivos definidos nestes planos para os RIP.
Deste modo, pode constatar-se que a nível geral a Carmona SLTC proporciona um impacte positivo
muito significativo, directo, a longo prazo, permanente e certo, de carácter, não só local bem como
regional e também de abrangência nacional.
O tipo de actividade desenvolvida pela Carmona SLTC proporciona uma melhoria significativa em
termos da qualidade do ambiente a nível local e nacional e impactes positivos resultantes da sua
actividade, uma vez que contribui significativamente para a (valorização, tratamento, deposição
adequada) de vários tipos de resíduos industriais perigosos.
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6

PLANO DE MONITORIZAÇÃO, ANÁLISE DE RISCO E PROGRAMA DE GESTÃO
AMBIENTAL

O plano de monitorização tem como objectivo avaliar e caracterizar o ambiente afectado pela
implantação do projecto, através de campanhas periódicas de amostragem.
Deste modo, os impactes resultantes da exploração do projecto são acompanhados por
especialistas que se certificam que as medidas de minimização estão correctamente implantadas.
Para algumas situações pontuais, poderá ser necessário corrigir algumas das medidas com o
objectivo de minimizar os impactes.
A análise de risco ambiental efectuada tem como principais objectivos a identificação dos
potenciais riscos inerentes ao funcionamento da instalação, a sua avaliação e a apresentação de
medidas que permitam atingir níveis de segurança adequados.
Efectuou-se uma Análise de Riscos, tendo-se determinado que estes se encontram dentro dos
limiares considerados aceitáveis para este tipo de instalações.
Apesar de, no geral, a Instalação em estudo não apresentar problemas ambientais significativos
derivados da sua operação, foram, anda assim, definidas Medidas, que visam a melhoria contínua
das respectivas actividades, assim como a minimização dos impactes detectados. Foram
igualmente definidos Programas de Monitorização, na sua maioria já em vigor, referentes ao Ar,
Água, Solos e Ruído.
No âmbito do presente Estudo, a definição das Linhas do Programa Ambiental da Carmona SA,
referente à presente instalação tem como objectivo a promoção de uma melhoria contínua do
comportamento ambiental, exigindo que sejam aplicadas Políticas, Programas, Objectivos e
Sistemas eficazes de Gestão do Ambiente.
Deste modo, deverão ser assumidos compromissos para uma melhoria razoável e contínua do
comportamento ambiental, estando esses compromissos escritos e assinados pelos responsáveis
da Instalação e da Empresa.
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7

SÍNTESE

A Instalação integra, nas suas linhas gerais e específicas, medidas ambientais relevantes, que
visam, antes de mais, assegurar a adequação técnica e ambiental das soluções apresentadas.
Estabelecendo

um

modelo

de

actuação

que

se

pretendeu,

neste

aspecto,

inovador,

o

desenvolvimento da Instalação foi sendo sucessivamente consolidado, na base de propostas
técnicas provenientes dos projectistas, devidamente complementadas com uma avaliação
preliminar dos efeitos e potenciais ambientais. Desta forma, a actuação da Instalação incorpora já
um conjunto de medidas ambientais exigentes.
Resulta daqui que as soluções apresentadas, não apenas asseguram a sua adequação ambiental,
como garantem que essas mesmas soluções se baseiam, antes do mais, no princípio da Valorização
dos resíduos, apenas enviando para eliminação / deposição aquilo que não pode efectivamente ser
objecto de outro tipo de tratamento e / ou valorização.
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