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1111 IIIINTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃO    

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) de um 

aumento de capacidade instalada de secagem e cozimento de uma unidade do sector cerâmico, de 

produção de pavimentos em grés, com a designação de Grestejo Grestejo Grestejo Grestejo ––––    Indústrias Cerâmicas, S.AIndústrias Cerâmicas, S.AIndústrias Cerâmicas, S.AIndústrias Cerâmicas, S.A. 

A unidade fabril está implantada na zona Industrial da Serrada Grande, freguesia de Santa Maria, concelho 

de Torres Novas e distrito de Santarém. 

 

O proponente do projecto em análise é a Grestejo Grestejo Grestejo Grestejo ––––    Indústrias Cerâmicas, S.AIndústrias Cerâmicas, S.AIndústrias Cerâmicas, S.AIndústrias Cerâmicas, S.A., sendo a entidade 

coordenadora para o licenciamento industrial a Direcção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo 

(DRE-LVT) e a de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT). 

 

A Grestejo Grestejo Grestejo Grestejo ––––    Indústrias Cerâmicas, S.A.Indústrias Cerâmicas, S.A.Indústrias Cerâmicas, S.A.Indústrias Cerâmicas, S.A. possui uma capacidade de produção de 160 toneladas diárias de 

pavimentos e revestimentos em grés natural, como tal, encontra-se abrangido pelo decreto-lei n.º 

197/2005, de 8 de Novembro, no âmbito do anexo II, ponto 13: Qualquer projecto de alteração, 

modificação ou ampliação de instalações ou de empreendimentos compreendidos nos projectos 

constantes dos anexos I ou II que seja susceptível de produzir impactes significativos no ambiente, estando 

listado no ponto 5 (Indústria mineral), alínea f) Produtos cerâmicos por cozedura, nomeadamente: telhas, 

tijolos, tijolos refractários, ladrilhos, produtos de grés ou porcelanas, e tendo em conta que não se localiza 

numa zona sensível, recai no caso geral e para o qual a partir da produção de 75 toneladas/dia, os 

projectos e alterações necessitam de estudo de impacte ambiental. 

 

O EIA foi elaborado de acordo com a actual legislação em vigor, a portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril, pela 

AmbiAlca – Engenharia do Ambiente, L.da, durante os meses Abril a Setembro de 2008. 

 

O presente Resumo não Técnico contém uma síntese do estudo, nomeadamente uma breve justificação e 

descrição do projecto, caracterização da situação de referência e avaliação de impactes, e as 

correspondentes medidas minimizadoras. 
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2222 LLLLOCALIZAÇÃO DO PROJECOCALIZAÇÃO DO PROJECOCALIZAÇÃO DO PROJECOCALIZAÇÃO DO PROJECTOTOTOTO    

A unidade industrial está inserida numa área de uso industrial (Zona Industrial da Serrada Grande) 

localizada na freguesia de Santa Maria, Concelho de Torres Novas, bem como o será o presente projecto 

apresentado e objecto de avaliação de impacte ambiental. A área a tardoz está classificada como área 

RAN. 

Nas figuras seguintes é localizada a unidade fabril, a nível nacional, regional e local. 

 

Figura Figura Figura Figura 1111    ––––    Localização da unidade Localização da unidade Localização da unidade Localização da unidade fabril a nível nacionalfabril a nível nacionalfabril a nível nacionalfabril a nível nacional    
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Figura Figura Figura Figura 2222    ––––    Localização da unidade fabril a nível regional (fonte: Localização da unidade fabril a nível regional (fonte: Localização da unidade fabril a nível regional (fonte: Localização da unidade fabril a nível regional (fonte: 

Figura Figura Figura Figura 3333    ––––    Localização da unidade fabril a nível local (fonte: Localização da unidade fabril a nível local (fonte: Localização da unidade fabril a nível local (fonte: Localização da unidade fabril a nível local (fonte: 

A seguir é apresentada planta com os limi

Novas na qual é indicada a localizaç
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Localização da unidade fabril a nível local (fonte: Localização da unidade fabril a nível local (fonte: Localização da unidade fabril a nível local (fonte: Localização da unidade fabril a nível local (fonte: www.cmwww.cmwww.cmwww.cm----torresnovas.pttorresnovas.pttorresnovas.pttorresnovas.pt))))    

A seguir é apresentada planta com os limites administrativo do concelho e juntas de freguesia de Torres 

ndicada a localização do projecto. 
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Figura Figura Figura Figura 4444    ––––    Localização da unidade fabril Localização da unidade fabril Localização da unidade fabril Localização da unidade fabril e dos limites administrativos do Concelho de Torres Novase dos limites administrativos do Concelho de Torres Novase dos limites administrativos do Concelho de Torres Novase dos limites administrativos do Concelho de Torres Novas    (fonte: (fonte: (fonte: (fonte: 

www.cmwww.cmwww.cmwww.cm----torresnovas.pttorresnovas.pttorresnovas.pttorresnovas.pt))))    
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Figura Figura Figura Figura 5555    ––––    Localização da unidade fabril a nível local (fonte: cLocalização da unidade fabril a nível local (fonte: cLocalização da unidade fabril a nível local (fonte: cLocalização da unidade fabril a nível local (fonte: carta militar 329arta militar 329arta militar 329arta militar 329))))    
 

Na figura seguinte é apresentado um ortofotomapa da unidade fabril e sua envolvente. 

 

Figura Figura Figura Figura 6666    ––––    Ortofotomapa do locaOrtofotomapa do locaOrtofotomapa do locaOrtofotomapa do locallll    de implantação do projecto e sua envolventede implantação do projecto e sua envolventede implantação do projecto e sua envolventede implantação do projecto e sua envolvente    
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3333 OOOOBJECTIVOS E BJECTIVOS E BJECTIVOS E BJECTIVOS E AAAANTECEDENTESNTECEDENTESNTECEDENTESNTECEDENTES    DO PROJECTODO PROJECTODO PROJECTODO PROJECTO    

O objectivo do presente projecto é o aumento de capacidade instalada de produção de produto acabado de 

forma a fazer face à crescente procura interna e principalmente externa deste tipo de produtos, tendo-se 

instalado um novo forno e um novo conjunto de estufas. 

 

A Grestejo, S.A. apresentava uma capacidade de produção instalada de aproximadamente 70 

toneladas/dia. Dada a crescente e sustentada procura dos seus produtos em grés naturais, têm vindo a ter, 

nomeadamente nos mercados internacionais, houve a necessidade de aumentar a capacidade instalada 

duplicando a capacidade de secagem e cozedura para as 160 toneladas. 

Esta alteração enquadra-se no aumento de produção que era fundamental ser realizada de forma a fazer 

face aos pedidos existentes, permitindo assim à empresa atingir objectivos a que se propõe. 

 

A Grestejo, S.A. foi constituída no início do ano de 2001, após aquisição das instalações industriais à 

empresa Argicer – Cerâmicos Argilosos, S.A. 

 

A Grestejo, S.A. conta com equipamentos produtivos tecnologicamente avançados, produzidos pelos 

maiores fabricantes mundiais de equipamento para o sector e com um laboratório devidamente 

apetrechado de forma a apoiar e controlar as características do produto. 

4444 DDDDESCRIÇÃO DO PROJECTOESCRIÇÃO DO PROJECTOESCRIÇÃO DO PROJECTOESCRIÇÃO DO PROJECTO        

4.14.14.14.1 DDDDESCRIÇÃO DA AMPLIAÇÃESCRIÇÃO DA AMPLIAÇÃESCRIÇÃO DA AMPLIAÇÃESCRIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE FABRILO DA UNIDADE FABRILO DA UNIDADE FABRILO DA UNIDADE FABRIL    

Em termos construtivos, o projecto de ampliação das estruturas existentes, resumiu-se à criação duma 

nave interligada às naves existentes, com uma área de 1.421,0 m2, com uma cercea igual à existente. 

Com a localização da nova nave, existiu a necessidade de mudar o grupo gerador e compressor para a 

proximidade do PT, com a consequente demolição das estruturas existentes e execução de novas, com 

uma área total de 50.5 m2. 

 

Com o projecto houve a instalação de uma nova linha de estufas com capacidade de secagem de 30700 

peças padrão de 30 x 30; a instalação de um novo forno com capacidade para cozer 90 toneladas de 

pavimento e acessório de grés extrudido; a construção de uma nave para albergar a nova linha de estufas e 

para armazém de produto acabado; de um edifício exclusivo para o compressor; de um edifício exclusivo 

para o gerador; e de uma cobertura da tulha de armazenagem de matérias-primas. 

 

Nas figuras seguintes é apresentada a implantação dos edifícios da unidade fabril (a vermelho representam 

as alterações objecto desta AIA) e do equipamento (a vermelho os equipamentos objecto desta AIA). 
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Figura Figura Figura Figura 7777    ––––    IIIImplantaçmplantaçmplantaçmplantação dos edifão dos edifão dos edifão dos edifíciosíciosíciosícios    da unidade fabrilda unidade fabrilda unidade fabrilda unidade fabril    





 
 

 Travessa das Arroteias, n.º 62 - Parceiros de São João   |   2350-214 Parceiros de Igreja   |   Telf: +351 249 835 190   |   Fax: +351 249 835 550   |   geral@ambialca.pt   |   www.ambialca.pt 

 

CLIENTE 

 

PROJECTO 

 

CONTEÚDO 

 

REF. 

 

PÁG _ TOTAL 

Grestejo Aumento de capacidade instalada dos processos de secagem e cozimento RNT EIA 10 _ 21 
 

 

4.24.24.24.2 AAAA    ÁREA EDIFICADAÁREA EDIFICADAÁREA EDIFICADAÁREA EDIFICADA    

A área edificada da unidade fabril distribui-se por um edifício de dois pisos onde funcionam as instalações 

sociais e a administração, e por várias naves fabris ocupadas com o processo contínuo de fabricação, que 

ocupam uma área coberta de 10.727 m2 dentro do perímetro fabril com uma área de 36.308 m2. 

 

No exterior existem zonas impermeabilizadas com diversas funções, nomeadamente, de circulação de 

viaturas e maquinas, de armazenagem de produto acabado e estacionamento de viaturas. 

4.34.34.34.3 AAAAS DIVERSAS ÁREASS DIVERSAS ÁREASS DIVERSAS ÁREASS DIVERSAS ÁREAS    

Para a produção dos pavimentos em grés, a unidade fabril dispõe de uma área produtiva, área de 

preparação de pastas, área administrativa e social, área de laboratório, área de armazém de produto 

acabado e área de armazém de matérias-primas. 

4.44.44.44.4 OOOO    PROCESSO FABRILPROCESSO FABRILPROCESSO FABRILPROCESSO FABRIL    

Actualmente, a capacidade instalada de produtos cozidos máxima é de 160 ton./dia, pois o projecto 

objecto de AIA já está em fase de exploração. 

 

A actividade produtiva da unidade fabril consiste na transformação de matérias-primas argilosas em 

pavimentos e revestimentos cerâmicos através de um processo de extrusão e cozedura a temperaturas 

aproximada de 1300 ºC. 

 

O processo produtivo está dividido em 6 actividades principais, que por ordem de ciclo produtivo são: 

Preparação de pastasPreparação de pastasPreparação de pastasPreparação de pastas – moer, peneirar, ensilar, mistura matérias-primas, humidificar e amassar a pasta; 

ConformaçãoConformaçãoConformaçãoConformação – formar o produto por meio de extrusão e cortar nas dimensões correctas; SecagemSecagemSecagemSecagem – secar 

o produto para lhe retirar a humidade; CozeduCozeduCozeduCozedurararara – cozer o produto para lhe conferir as características 

finais; Escolha e embalagemEscolha e embalagemEscolha e embalagemEscolha e embalagem – escolher o produto de acordo com a sua categoria (1ª ou 2ª escolha) e 

embalar nas respectivas caixas e ArmazenagemArmazenagemArmazenagemArmazenagem – armazenar as paletes no armazém de produto acabado e 

dar entrada das quantidades. 

 

Na figura seguinte é apresentado o diagrama do processo fabril. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Travessa das Arroteias, n.º 62 - Parceiros de São João   |   2350

 

CLIENTE 

 

PROJECTO 

Grestejo Aumento de capacidade instalada dos processos de secagem e cozimento
 

 

 

 

Figura Figura Figura Figura 9999    ––––    Diagrama do processDiagrama do processDiagrama do processDiagrama do processoooo    

 

4.54.54.54.5 AAAA    MATÉRIAMATÉRIAMATÉRIAMATÉRIA----PRIMA UTILIZADAPRIMA UTILIZADAPRIMA UTILIZADAPRIMA UTILIZADA

Na fabricação do grés natural rústico extrudido são utilizadas co

nacionais seleccionadas pelas suas características plásticas para garantir a resistência e a durabilidade e 

uma pequena quantidade de resíduos gerados no próprio processo.
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PRIMA UTILIZADAPRIMA UTILIZADAPRIMA UTILIZADAPRIMA UTILIZADA    

Na fabricação do grés natural rústico extrudido são utilizadas como matéria-prima argilas e basalto 

nacionais seleccionadas pelas suas características plásticas para garantir a resistência e a durabilidade e 

uma pequena quantidade de resíduos gerados no próprio processo. 
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prima argilas e basalto 

nacionais seleccionadas pelas suas características plásticas para garantir a resistência e a durabilidade e 
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4.64.64.64.6 EEEEFLUENTES GERADOSFLUENTES GERADOSFLUENTES GERADOSFLUENTES GERADOS    

Durante a laboração da unidade fabril são gerados diversos tipos de efluentes, a saber: 

 

• Efluentes gasososEfluentes gasososEfluentes gasososEfluentes gasosos – estes são produzidos no forno e câmaras de secagem devido à combustão do 

gás natural e são descarregados para a atmosfera através de chaminés; 

• Efluentes líquidosEfluentes líquidosEfluentes líquidosEfluentes líquidos – estão gerados nas instalações sanitárias e refeitório e são encaminhados para 

o colector municipal de Torres Novas. O processo fabril não gera águas residuais do tipo industrial. 

• ÁÁÁÁguas pluviais contaminadas por hidrocarbonetosguas pluviais contaminadas por hidrocarbonetosguas pluviais contaminadas por hidrocarbonetosguas pluviais contaminadas por hidrocarbonetos – estas águas pluviais são recolhidas e 

drenadas para um sistema compacto de tratamento (separador de hidrocarbonetos) antes de 

serem descarregadas na linha de água. 

4.74.74.74.7 RRRRESÍDUOS GERADOSESÍDUOS GERADOSESÍDUOS GERADOSESÍDUOS GERADOS    

Durante a laboração da unidade fabril são gerados diversos tipos de resíduos, a saber: resíduos do fabrico 

de peças cerâmicas (após o processo térmico); mistura de águas contaminadas com hidrocarbonetos 

(provenientes da limpeza do separador de hidrocarbonetos); absorventes e panos de limpeza contaminados 

por substâncias perigosas; óleos usados; equiparados a Resíduos Sólidos Urbanos; escritório (Tinteiros e 

toners) e lâmpadas fluorescentes (iluminação do estabelecimento). Estes resíduos são armazenados e 

enviados para operadores gestores de resíduos autorizados. 

5555 DDDDESCRIÇÃO AMBIENTAL DESCRIÇÃO AMBIENTAL DESCRIÇÃO AMBIENTAL DESCRIÇÃO AMBIENTAL DA SITUAÇÃO DE REFERÊA SITUAÇÃO DE REFERÊA SITUAÇÃO DE REFERÊA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIANCIANCIANCIA    

Tendo em atenção as características específicas do Projecto, procedeu-se a uma caracterização dos 

principais elementos do ambiente das áreas de influência do mesmo, que poderiam ser afectados com 

algum significado, como resultado da sua execução. 

 

A realização dessa caracterização envolveu a recolha e análise de um conjunto diversificado de dados de 

base e informações existentes em vários organismos e entidades responsáveis pela sua disponibilização.  

 

A caracterização da situação de referência da área de estudo, que em seguida se apresenta, constitui uma 

referência sumária aos diferentes descritores ambientais, pormenorizados no Relatório Final do EIA. 

 

 A unidade fabril está localizada numa área definida pelo Plano Director Municipal como espaço industrial e 

espaço de RAN. A norte da unidade fabril, a cerca de 300 m, começa a zona urbana de Torres Novas, sendo 

que a Sul existem pequenos aglomerados urbanos. O local está servido por estradas de boa qualidade, 

nomeadamente a auto-estrada A23. 
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5.15.15.15.1 CCCCLIMALIMALIMALIMA    

Quanto ao clima a temperatura anual média do ar é de 15,6º C. O regime mensal médio apresenta valores 

máximos nos meses de Verão, destacando-se Agosto (22,9º C), e mínimos no Inverno, atingindo-se 9,1ºC 

em Janeiro. Os rumos de vento mais frequentes são os de NW, seguindo-se-lhes os de quadrante Este e 

Calmo, sendo que as velocidades médias oscilam entre 5.6 e 21.8 Km/h. A velocidade média anual do 

vento é de 8,0 km/h.  

A precipitação anual média na área atinge cerca de 830 mm, distribuindo-se por oito meses, em 

correspondência com cerca de 90 % do total médio anual. 

 

O período de Novembro a Fevereiro apresenta um estado higrométrico do ar mais elevado, com valores 

compreendidos entre os 90 e 93 % e Maio a Agosto verifica-se uma situação oposta com valores 

compreendidos entre os 69% e os 73 %, definindo o período seco do ano. 

 

O Concelho de Torres Novas não tem em funcionamento qualquer estação meteorológica pelo que se optou 

por utilizar os dados normais climatológicas baseados nas médias climatéricas da estação meteorológica e 

das médias climatéricas das precipitações registadas no posto de Tancos. 

5.25.25.25.2 GGGGEOLOGIAEOLOGIAEOLOGIAEOLOGIA,,,,    GEOMORFOLOGIAGEOMORFOLOGIAGEOMORFOLOGIAGEOMORFOLOGIA,,,,    TECTÓNICA E SISMICIDTECTÓNICA E SISMICIDTECTÓNICA E SISMICIDTECTÓNICA E SISMICIDADEADEADEADE    

Em termos geológicos e geomorfológicos    a    unidade fabril situa-se numa área de relevos de transição entre 

o Maciço calcário estremenho e a bacia do Tejo. 

Em termos de estratigrafia, o local está inserido no período tercário, miocénico superior, do tipo MSA5 

(calcários de Santarém e Almoster). De acordo com a carta téctonica, o local de implantação encontra-se na 

plataforma hercínica na transição das profundidades da superfície a -500 m e de -500 m a -1000 m, perto 

de de um cavalgamento, falha inversa. De acordo com a carta sísmica, o local de implantação encontra-se 

na zona VII (escala de IV a X), i.é, a meio da tabela. Em termos geomorfológicos, o local da unidade fabril 

recai na área de relevos de transição entre o Maciço calcário estremenho e a bacia do Tejo. 

5.35.35.35.3 RRRRECURSOS HÍDRICOS SUPECURSOS HÍDRICOS SUPECURSOS HÍDRICOS SUPECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂERFICIAIS E SUBTERRÂERFICIAIS E SUBTERRÂERFICIAIS E SUBTERRÂNEOSNEOSNEOSNEOS    

Para utilizações que requerem água potável, a saber, refeitório, instalações sanitárias e balneáreos, a água 

é fornecida pelos Serviços Municipalizados de Torres Novas, sendo que o consumo mensal ronda os 10 m3.  

 

A água utilizada no processo industrial (mistura com a matéria-prima) é proveniente de furo, sendo a 

empresa autorizada a extrair um volume mensal máximo de 2500 m3, sendo que utiliza uma média mensal 

de 210 m3. 
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O processo tecnológico implementado na unidade fabril assenta na transformação de matérias-primas 

(argilas) por via seca em pasta cerâmica cozida a alta temperatura, não gerando águas residuais 

industriais, nem necessidade de grandes quantidades de água. 

 

As únicas águas residuais geradas na unidade fabril são as provenientes das instalações sanitárias, 

refeitório e balneários, sendo estas drenadas directamente para o colector municipal de Torres Novas e 

posteriormente tratadas na ETAR municipal, estando estimado uma produção mensal que ronda os 10 m3. 

 

As águas pluviais com possibilidade de estarem contaminadas por hidrocarbonetos são recolhidas, 

drenadas e tratadas num sistema compacto de tratamento de hidrocarbonetos antes de serem 

descarregadas na linha de água. O escoamento superficial das águas pluviais desde do local de 

implantação da empresa até ao Tejo é realizado pelo Vale das Mós e Rio Almonda. 

Em relação ao meio receptor das águas pluviais podemos acrescentar que é a “linha de água” adjacente 

com o terreno de implantação da empresa, que drena para o vale das Mós, e que seca em estiagem e na 

prática escoam-se nela caudais quando chove. 

 

Em termos de recursos subterrâneos, o concelho de Torres Novas pertence à bacia hidrográfica do Tejo e 

ribeiras do Oeste, e de acordo com a carta base Recursos aquíferos subterrâneos, o concelho de Torres 

Novas apresenta produtividades médias de 100 e 500 m3/Km2.dia. 

 

Segundo a classificação de vulnerabilidade do aquífero, utilizando o índice DRASTIC, o concelho de Torres 

Novas apresenta índices de vulnerabilidade intermédios a baixo. 

 

O abastecimento público é realizado através da ETA de Castelo de Bode (Asseiceira), pelo que o projecto 

não tem qualquer interferência com essa captação. 

5.45.45.45.4 UUUUSO DO SOLO E ORDENAMSO DO SOLO E ORDENAMSO DO SOLO E ORDENAMSO DO SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIOENTO DO TERRITÓRIOENTO DO TERRITÓRIOENTO DO TERRITÓRIO    

De acordo com o PDM de Torres Novas o local onde está localizada a unidade fabril está inserido em 

espaço industrial e de Reserva Agrícola Nacional. 

Podemos referir que a área de implementação da unidade fabril não se encontra inserida em nenhuma 

área classificada como sensível. 

5.55.55.55.5 AAAASPECTOS ECOLÓGICOSSPECTOS ECOLÓGICOSSPECTOS ECOLÓGICOSSPECTOS ECOLÓGICOS    

Na avaliação realizada ao local de implantação da unidade fabril não se identificou qualquer espécie fauna 

ou flora digno de registo, não foram assinaladas espécies com interesse botânico e detentoras de estatutos 

de protecção. 

No que respeite à fauna terrestre da área de estudo, pode dizer-se que não contribui de forma significativa 

para a conservação das espécies em Portugal e o seu valor pode ser considerado muito baixo. 
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5.65.65.65.6 QQQQUALIDADE DO ARUALIDADE DO ARUALIDADE DO ARUALIDADE DO AR    

No processo fabril existe a produção de emissões gasosas que são descarregadas para a atmosfera 

através de chaminés. Pode-se distinguir as emissões em duas categorias diferentes, a do forno – neste 

existe a combustão de gás natural de forma a proceder à cozedura das peças em grés e a do secador – 

para a secagem das peças (neste caso é aproveitado o calor residual do forno que é encaminhado através 

de conduta específica que encaminha o ar quente para os secadores). 

Estas emissões gasosas têm vindo a serem monitorizadas, através da execução de amostragens pontuais, 

que se realizam duas vezes por ano. Os resultados obtidos têm demonstrado que as concentrações dos 

diversos poluentes estão muito abaixo dos valores limite de emissão actualmente em vigor. Um dos factos 

que contribuem para isso é a combustão de gás natural, que é reconhecido ser um combustível pouco 

poluente. 

5.75.75.75.7 AAAAMBIENTE SONOROMBIENTE SONOROMBIENTE SONOROMBIENTE SONORO    

O ambiente acústico do local de implantação do projecto é caracterizado por diversas fontes sonoras 

relevantes, que são: o Tráfego rodoviário – a auto-estrada A23, que apresenta uma grande relevância e a 

estrada camarária n.º 1168 e a todas as três zonas Industriais - da Cortiça, das Mós e do casal das Côtoas. 

 

Em termos de ocupação sensível foram identificadas os receptores mais próximos o perímetro urbano de 

Torres Novas e da Gavata que distam da unidade fabril cerca de 350 e 650 m respectivamente. Estes 

receptores são habitações dispersas. 

 

Da campanha de avaliação acústica junto dos receptores próximos sensíveis verificou-se que é o 

regulamento geral do ruído actualmente em vigor e cumprido. 

5.85.85.85.8 PPPPAISAGEMAISAGEMAISAGEMAISAGEM    

O local de implantação da unidade fabril é caracterizado por estar numa zona de baixo-relevo com um 

desnível altimétrico que ronda os 40 m, sendo a paisagem dominada pelos edifícios fabris e comerciais, o 

Hospital Rainha Santa Isabel e pela auto-estrada A23, apresentando-se desta forma menos natural, mais 

humanizada e degradada. 

5.95.95.95.9 PPPPATRIMÓNIO ATRIMÓNIO ATRIMÓNIO ATRIMÓNIO AAAARQUEOLÓGICO E ARQUITRQUEOLÓGICO E ARQUITRQUEOLÓGICO E ARQUITRQUEOLÓGICO E ARQUITECTÓNICOECTÓNICOECTÓNICOECTÓNICO    

Para este descritor foram executadas algumas intervenções que visaram o reconhecimento do potencial 

científico e patrimonial do local, a detecção, identificação, de vestígios arqueológicos e patrimoniais e o 

registo, objectivando a preservação de património. Desta prospecção sistemática da área de implantação e 

do espaço envolvente à obra, auxiliada pela limpeza e observação de cortes visíveis e, considerando a 

análise de informação variada, recolhida através de base de dados, de publicações bibliográficas e da 
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observação cartográfica, conclui-se que a área em causa não apresenta qualquer potencial de cariz 

arqueológico ou patrimonial. 

5.105.105.105.10 SSSSÓCIOÓCIOÓCIOÓCIO----EEEECONOMIACONOMIACONOMIACONOMIA    

Uma progressiva diminuição da população activa do sector primário e uma terciarização gradual 

consolidada (actualmente cerca de 51% da população activa), sendo este o sector mais representativo. 

Esta transformação deu-se sobretudo nos últimos trinta anos, uma vez que ainda em 1960 era o sector 

primário que integrava a maior percentagem de população trabalhadora. 

A população de Torres Novas ronda os 37101 indivíduos, segundo fonte do INE em 2007, dos quais 6849 

são trabalhadores por conta de outrem. 

 

Tendo em conta que os fornecedores de matérias-primas e os destinatários dos diversos produtos estão 

localizados fora do Concelho de Torres Novas, o acesso à unidade fabril é realizado pela A23 (vindo da A1 

ou do lado de Castelo Branco), nó de Torres Novas, estrada camarária n.º 1166 e Avenida das Côtoas. 

 

Os principais fornecedores de matérias-primas estão localizados em Pombal e em Caldas da Rainha e tem 

uma capacidade de produção muito superior às necessidades da Grestejo, S.A. 

 

Os principais centros receptores do produto final estão distribuídos na península ibérica caracterizada por 

inúmeros locais de descarga de produto final (distribuidores de materiais de construção). 

 

De acordo com o projecto apresentado e as expectativas apresentadas pela Grestejo, S.A., foram criados 

15 postos de trabalho directos (operadores fabris) e em termos de postos indirectos estes serão muito 

marginais (ou mesmo nulos) pois não está previsto trabalhar com mais empresas externas e outros 

fornecedores de matéria-prima). 

5.115.115.115.11 RRRRESÍDUOSESÍDUOSESÍDUOSESÍDUOS    

Os únicos resíduos gerados pelo processo fabril são os provenientes de produtos defeituosos, produtos 

partidos e produto não conforme. Como medida de valorização, estes resíduos são recolhidos, moídos, 

incorporados e misturados com a matéria-prima, voltando desde modo a serem processados. 

Nas actividades de manutenção correntes serão produzidos, por exemplo, pedaços de panos de limpezas 

diversas, embalagens, ferramentas deterioradas, etc. 

No separador de hidrocarbonetos são geradas misturas de águas contaminadas com hidrocarbonetos. 

São ainda geradas quantidades muito diminutas de embalagens de papel, cartão e plástico que são 

encaminhadas para um operador de gestão de resíduos que procede à sua valorização. 

Na unidade fabril são ainda gerados resíduos do tipo resíduos sólidos urbanos, nomeadamente, os gerados 

no escritório (papel, plásticos, cartão) e no refeitório. Estes são encaminhados para o contentor da Câmara 

Municipal de Torres Novas. 
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6666 AAAAVALIAÇÃO DOS IMPACTEVALIAÇÃO DOS IMPACTEVALIAÇÃO DOS IMPACTEVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAISS AMBIENTAISS AMBIENTAISS AMBIENTAIS    

A confinação do projecto a um sítio que se encontra infra-estruturado, o conhecimento que se detém da 

unidade existente, torna expectável que praticamente todos os descritores a analisar no âmbito do EIA, 

devam ser considerados ou façam sentir os seus efeitos numa área envolvente relativamente próxima. 

 

Tendo como objectivo assumir uma dimensão espacial adequada, foi definida uma área de influência 

constituída por uma circunferência de 5 km de raio, centrada nas instalações da Grestejo, S.A., que se 

considerou suficiente para a análise da maioria dos descritores, excepto o relativo à qualidade do ar 

atendendo a que a dispersão atmosférica das emissões gasosas fazem com que os seus efeitos se possam 

fazer sentir a grandes distâncias. 

 

Tendo em atenção as características de base do projecto, atendendo ao conhecimento de que já se dispõe 

relativo ao local de implantação, às características actuais de laboração e às monitorizações realizadas até 

ao momento é possível uma identificação preliminar dos factores ambientais potencialmente mais 

afectados. 

 

De seguida são descritos os efeitos, positivos e negativos, da nova unidade industrial no ambiente natural e 

socio-económico da envolvente, durante a fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração uma vez que as obras para o aumento da 

capacidade de secagem e cozimento já se encontra concluído. 

 

De um modo geral, tendo em consideração que a empresa implementa no seu processo produtivo algumas 

Melhores Técnicas Disponíveis, ou seja, as técnicas que permitem alcançar um nível elevado de protecção 

ambiental, e que a zona industrial é um local adequado para a implantação de uma nova unidade 

industrial, considera-se que globalmente não há efeitos negativos importantes sobre o ambiente e há um 

efeito positivo importante ao nível do emprego e da economia do concelho. 

 

Globalmente, os impactes associados ao Projecto em estudo apresentam um quadro francamente positivo, 

quer directamente ao permitir o aumento de uma área industrial, como indirectamente pela valia 

económica para o concelho e para a região. 

 

Os impactes negativos potencialmente de maior significado relacionam-se com três aspectos principais: a 

emissão de poluentes gasosos, o funcionamento de equipamentos com carácter ruidoso e a armazenagem 

de matéria-prima pela sua dimensão e manuseamento. 

 

Em termos de impacte no climaclimaclimaclima devido ao funcionamento da unidade fabril, o pequeno aumento da 

temperatura ambiente muito diminuta junto à área de intervenção, dissipa-se em poucos metros, pelo que 

se considera o impacte negativo, pouco significativo, permanente e reversível. 
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Neste enquadramento, em termos geomorfológicos e geológicosgeomorfológicos e geológicosgeomorfológicos e geológicosgeomorfológicos e geológicos na fase de exploração manter-se-ão os 

impactes resultantes da artificialização das formas, sobretudo devido à presença de novas infra-estruturas 

da fábrica, considerando-se assim negativos, permanentes e irreversíveis, de âmbito local e pouco 

significativo.  

 

Quanto aos solossolossolossolos o aumento da área afecta às instalações da fábrica determinará impactes de natureza 

irreversível sobre os solos, sendo assim negativo, embora de magnitude reduzida devido à pequena 

expressão espacial da afectação. 

 

Em termos hidrogeológicoshidrogeológicoshidrogeológicoshidrogeológicos, a impermeabilização do terreno cinge-se apenas à área correspondente às 

novas instalações da fábrica, o que não determina uma redução significativa da área de recarga do 

aquífero, considerando-se um impacte negativo, mas pouco significativo.  

 

No que se refere ao ordenamento do territórioordenamento do territórioordenamento do territórioordenamento do território do concelho, o aumento da unidade industrial numa zona 

criada para esse fim é um aspecto positivo. 

No que se refere à ocupação irreversível do solo, uma vez que uma parte do lote da unidade fabril está 

inserida numa área com aptidão agrícola como a RAN, sendo que não ocorreu qualquer intervenção nessa 

área, para além de que está para ser desafectada aquando a aprovação do novo Plano Pormenor da Zona 

Industrial da Serrada Grande, considera-se que existe um impacte negativo, pouco significativo e 

permanente. 

 

No que respeita aos aspectos ecológicosaspectos ecológicosaspectos ecológicosaspectos ecológicos, os impactes sobre a flora e vegetação, as afectações originam 

um impacte directo, certo, imediato, temporário e insignificante. 

Em termos da fauna, uma vez que na área de intervenção não ocorre qualquer comunidade faunística com 

interesse ou grau de equilíbrio, não se prevêem impactes ao nível deste descritor. 

 

Quanto aos impactes na qualidade do qualidade do qualidade do qualidade do arararar a contribuição da empresa para a poluição atmosférica não será 

muito importante dada a utilização de gás natural como combustível, bem como a quantidade mássica de 

poluentes emitida. 

Tendo em consideração a análise dos dados obtidos e à influência dos factores meteorológicos, não é de 

esperar que existam problemas crónicos e tão pouco episódicos, em termos de poluição atmosférica, no 

local de implantação da empresa. Este facto é igualmente confirmado pelos resultados obtidos por 

simulação do comportamento dos poluentes no ar, a partir dos gases libertados pelas fontes poluentes. 

 

Do ponto de vista do ambiente sonoroambiente sonoroambiente sonoroambiente sonoro, as actividades inerentes produzirão ruído. No entanto, tratando-se 

de uma zona industrial, não se prevê que o acréscimo dos níveis de ruído que se venha a verificar seja 

importante, nem que venha a surgir incomodidade por parte dos receptores sensíveis, dada a distância dos 

mesmos à empresa. 
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Da campanha de medição dos níveis de ruído realizada no âmbito deste estudo e das previsões realizadas, 

verifica-se que são respeitados os valores limite de exposição (critério da exposição máxima) e o critério de 

incomodidade nas zonas sensíveis mais próximas da unidade fabril. 

 

Quanto à paisagempaisagempaisagempaisagem, porque já se trata da ampliação da unidade já existente, não se pode considerar que 

haja a introdução de novos elementos construídos na paisagem, não ocorrendo propriamente um processo 

de adaptação da paisagem a uma nova realidade. Os impactes negativos são assim pouco significativos, de 

magnitude média, de carácter local e reversível. 

 

Em termos do patrimóniopatrimóniopatrimóniopatrimónio arqueológico e arquitectónicoarqueológico e arquitectónicoarqueológico e arquitectónicoarqueológico e arquitectónico tendo em conta a localização da empresa, da 

dimensão do projecto de objecto de AIA, o tipo e quantidade de efluentes gasosos consideramos que o 

impacte indirecto no património é negativo, pouco significativo, irreversível e permanente. 

 

Quanto à sóciosóciosóciosócio----economiaeconomiaeconomiaeconomia na identificam-se impactes positivos, pouco significativos, permanentes e 

irreversíveis na demografia, emprego e estrutura económica do concelho. 

Os principais impactes negativos resultaram do aumento do tráfego nas imediações, no aumento do ruído. 

 

Os resíduosresíduosresíduosresíduos produzidos na instalação são pouco significativos, em termos quantitativos, e de carácter não 

perigoso, com excepção dos óleos usados. Tendo em conta que estão previstos destinos finais adequados, 

considera-se que o impacte, no que se refere a este descritor, é pouco significativo. 

7777 AAAANÁLISE DE RISCONÁLISE DE RISCONÁLISE DE RISCONÁLISE DE RISCO    

Da análise de risco efectuada para as fases de construção e exploração não foram identificadas situações 

de risco com significado elevado. 

De referir que para além dos dispositivos de segurança explicitados na descrição do projecto, a 

implementação das medidas minimizadoras apontadas poderá contribuir significativamente para a redução 

dos níveis de risco. 

A elaboração do plano de prevenção e emergência interno e a sua implementação efectiva será um grande 

auxílio para a redução dos vários riscos identificados. 

8888 MMMMEDIDAS DE MITIGAÇÃOEDIDAS DE MITIGAÇÃOEDIDAS DE MITIGAÇÃOEDIDAS DE MITIGAÇÃO    

Com o objectivo de diminuir os constrangimentos provocados pelos impactes identificados, serão 

implementados um conjunto de recomendações e medidas consideradas imprescindíveis, que podem 

ajudar a prevenir os efeitos negativos e a redução de riscos sobre o meio natural, valorizando-se e 

potenciando-se de igual modo os impactes positivos. 

 

A nível dos recursos hídricos superficiais e subterrâneosrecursos hídricos superficiais e subterrâneosrecursos hídricos superficiais e subterrâneosrecursos hídricos superficiais e subterrâneos, o controlo diário do consumo de água (medidor de 

caudal) e respectivo registo, implementação de medidas de manutenção preventiva do sistema de 
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abastecimento de água, implementação de medidas de avaliação e racionalização dos consumos de água 

de abastecimento, controlo do volume de água residual descarregada no colector municipal, 

implementação de medidas de manutenção preventiva do sistema de drenagem de águas residuais, 

controlo analítico da água pluvial tratada (semestral) 

 

Na qualidade do arqualidade do arqualidade do arqualidade do ar, a implementação das melhores técnicas disponíveis ao nível das emissões gasosas, 

manutenção adequada dos sistemas e captação das emissões gasosas, controlo analítico das emissões 

gasosas (semestralmente) e controlo e afinação do sistema de combustão 

 

No ambiente sonoroambiente sonoroambiente sonoroambiente sonoro, a utilização de equipamentos em conformidade com o regulamento em vigor, a 

adopção de técnicas de construção que gerem menor ruído, procedimento das actividades ruidosas no 

período diurno, monitorização acústica da área envolvente, isolamento acústico dos compressores e dos 

edifícios e implementação de programas de manutenção preventiva dos equipamentos fabris e veículos. 

 

Nos resíduosresíduosresíduosresíduos, a implementação de procedimentos para a gestão adequada de resíduos, a criação de zona 

específica para o armazenamento temporário de resíduos, a implementação das melhores técnicas 

disponíveis para a gestão de resíduos, a criação de zona específica para o armazenamento temporário de 

resíduos 

 

Em termos de energia, deverá ser examinada as condições operativas relativamente à utilização de energia 

e elaborar um relatório, a elaboração periódica de auditorias energéticas e de acordo com o Regulamento 

da Gestão do Consumo de Energia (RGCE), actualmente em vigor. 

 

Em termos de processo fabril, a utilização de lubrificantes biodegradáveis, a manutenção regular do 

equipamento, a prevenção de derrames de combustíveis e óleos utilizados. 

9999 PPPPROGRAMA DE MONITORIZROGRAMA DE MONITORIZROGRAMA DE MONITORIZROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO E CONTROLOAÇÃO E CONTROLOAÇÃO E CONTROLOAÇÃO E CONTROLO    

Tendo em conta a natureza e importância dos efeitos ambientais decorrentes do projecto, propõe-se a 

implementação de um plano de monitorização ao nível dos recursos hídricos de superfície e subterrâneos, 

qualidade do ar, ambiente acústico e resíduos. 

 

Ao nível dos recursos hídricos de superfície e subterrâneos a empresa irá proceder ao controlo da 

qualidade da água pluvial contaminada (proveniente do depósito de gasóleo e área de abastecimento), ao 

registo e avaliação da quantidade de água consumida, do furo de captação e da rede pública, bem como da 

quantidade e qualidade de água descarregada no colector municipal. 

 

A empresa realizará a monitorização das emissões gasosas emitidas pelas suas fontes fixas, de forma a 

controlar os níveis de poluentes emitidos e dar cumprimento ao estabelecido pela legislação em vigor. A 
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monitorização incluirá um autocontrolo bianual a cada uma das fontes de emissão, com um intervalo 

mínimo de dois meses entre medições. 

 

De forma a dar cumprimento ao Regime Legal sobre Poluição Sonora, a empresa procederá à medição dos 

níveis de ruído em fase de laboração do projecto e sempre que se verifiquem alterações de Lay-out ou 

aquisição de novos equipamentos que possam contribuir para uma alteração significativa dos níveis de 

ruído emitidos. 

 

O programa de monitorização dos resíduos consistirá num registo actualizado da quantidade e tipo de 

resíduos recolhidos, armazenados, transportados, tratados, valorizados ou eliminados, bem como da 

respectiva origem e destino, com identificação da operação efectuada, conforme estipula a legislação em 

vigor. Este registo deverá ser avaliado periodicamente de forma a controlar a evolução da quantidade e tipo 

de resíduos gerados. 

    




