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T 090706 

SOMOS AMBIENTE, ACE 

Centro Integrado de Valorização e Tratamento de Resíduos Hospitalares e Industriais  

(CIVTRHI) 

Estudo de Impacte Ambiental 

Capítulo I – Introdução 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO, DA FASE EM QUE SE ENCONTRA E DO 

PROPONENTE 

1.1 Introdução 

O presente documento constitui o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Centro 
Integrado de Valorização e Tratamento de Resíduos Hospitalares e Industriais 
(CIVTRHI), que o Somos Ambiente, ACE pretende implementar no Eco-Parque do 
Relvão, situado no concelho da Chamusca. 
 
O âmbito do estudo é consentâneo com o quadro legislativo actualmente vigente sobre 
avaliação de impacte ambiental de projectos, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, 
de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 
Novembro. Em termos de estrutura, o EIA segue as Normas Técnicas, tal como estão 
definidas no Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 
  
O estudo foi realizado em conformidade com as metodologias recomendadas na 
legislação aplicável, assim como em normas, orientações e recomendações no domínio 
do ambiente e nas melhores directrizes aplicáveis a este tipo de estudo e de projecto. 
 
Na base metodológica referida, o presente EIA visa avaliar os impactes susceptíveis de 
serem provocados pelo Projecto nas vertentes ambientais relevantes, assim como propor 
acções de minimização dos impactes negativos e acções potenciadoras de impactes 
positivos. 
 

1.2 Identificação do Projecto 

O Centro Integrado de Valorização e Tratamento de Resíduos Hospitalares e Industriais 
(CIVTRHI) será essencialmente constituído por: 
 

• Um incinerador de resíduos hospitalares, industriais e outros, com produção de 
energia eléctrica e tratamento adequado dos gases de combustão; 

• Uma unidade de pré-tratamento (desinfecção) de resíduos hospitalares. 

 
Numa segunda fase, não abrangida pelo presente EIA, poderá equacionar-se a 
implementação de uma unidade de sequestro do CO2 presente nos gases de combustão 
do incinerador. 
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Assim, o CIVTRHI vai permitir: 
 
− A valorização/tratamento de resíduos hospitalares incineráveis; 
− A valorização/tratamento de resíduos industriais orgânicos actualmente exportados 

para incineração; 
− A valorização/tratamento de outros resíduos, de incineração obrigatória (cadáveres 

de animais contaminados). 
 
A implantação do projecto CIVTRHI será efectuada num lote de terreno com cerca de 
5 ha, no Eco-Parque do Relvão, situado na freguesia de Ulme e concelho da Chamusca. 
 
Trata-se de uma localização privilegiada, pois um Eco-Parque Industrial (EPI) 
constitui-se, de acordo com os princípios da Ecologia Industrial, como um veículo para 
o desenvolvimento de redes locais de simbiose industrial. 
 
Este projecto, único no país, constitui-se como um dos principais impulsos no sentido 
de uma solução integrada e sustentável para o tratamento de resíduos hospitalares e 
industriais perigosos, com especial destaque para os de incineração obrigatória. A 
produção de energia, resultado do processo, é outra das suas grandes vantagens 
ambientais. 
 
Por outro lado, a implantação de raiz do CIVTRHI irá assentar numa total adesão ao 
“state of the art”, ao nível da tecnologia de valorização energética por incineração de 
resíduos hospitalares, animais e industriais, como da protecção ambiental, pelo que dará 
resposta integral, não só à legislação nacional e comunitária aplicável, mas também às 
Melhores Técnicas Disponíveis, tal como definidas no BREF “Waste Incineration”. 
 
Este aspecto assume especial significado, pelo que foi seleccionada a tecnologia de 
incineração da empresa dinamarquesa Envikraft A/S, devidamente experimentada e 
comprovada, que integra o agrupamento Somos Ambiente ACE.  
 
Será implementado nas suas instalações um centro de investigação e desenvolvimento, 
na procura permanente das melhores soluções ambientais, o que confere ao projecto, 
também, um carácter científico. 
 
Trata-se, por isso, de um projecto de referência nacional e de excelência, já reconhecido 
pelas atribuições do selo de qualidade do programa EUREKA e do estatuto de Projecto 
de Interesse Nacional (PIN). 

 
1.3 Fase em que se Encontra o Projecto 

O presente Projecto encontra-se em fase de Projecto de Execução. 
 

1.4 Identificação do Proponente 

O proponente do projecto é o Somos Ambiente, ACE, criado em 2008 com o objectivo 
de construir e explorar o Centro Integrado de Valorização e Tratamento de Resíduos 
Hospitalares e Industriais (CIVTRHI), que irá permitir a desactivação da Central de 
Incineração de Resíduos Hospitalares do Parque de Saúde de Lisboa. 
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O Somos Ambiente tem como agrupados o SUCH – Serviço de Utilização Comum dos 
Hospitais, a Eco-Partner – Consultoria e Projectos Ambientais, SA e a Envikraft A/S. 
 
O SUCH, com uma participação de 80% no Somos Ambiente, foi criado em 1966 com a 
natureza de pessoa colectiva de carácter associativo e de direito privado, com um 
estatuto de utilidade pública administrativa.  
 
Em 44 anos de história, o SUCH foi diversificando as suas áreas de negócio, 
nomeadamente assegurando a gestão integral dos equipamentos e instalações das 
instituições prestadoras de cuidados de saúde, a partilha de estruturas e equipas de 
higienização e de gestão ambiental, bem como o fornecimento de alimentação de 
elevada qualidade nutricional. 
 
Na área do ambiente, e em particular na gestão do tratamento de resíduos hospitalares, o 
SUCH opera, desde 1992, na recolha, transporte, tratamento, valorização e eliminação 
de resíduos hospitalares perigosos e não perigosos, sendo pioneiro no domínio das 
tecnologias de incineração e descontaminação, colocando sempre o seu enfoque na 
promoção da saúde e no controlo da infecção hospitalar.  
 
O SUCH dispõe de uma Central de Autoclavagem de Resíduos Hospitalares do 
Grupo III, em Vila Nova de Gaia, de uma Estação de Transferência, em Pombal, e da 
Central de Incineração de Resíduos Hospitalares Perigosos dos Grupos III e IV, no 
Parque de Saúde de Lisboa, estando todas estas unidades licenciadas e certificadas pela 
norma ISO 9001:2008 e em processo de certificação pela norma ISO 14001:2004. 
 
A Eco-Partner foi criada em 2003 para se dedicar ao desenvolvimento de projectos na 
área do ambiente e à prestação de serviços, nomeadamente de consultoria e gestão de 
resíduos. Para além de um Protocolo com a ACAP para a implementação de um 
Programa de Gestão Ambiental para o Sector Automóvel em Portugal, assinou um 
contrato com a Ecopilhas (entidade gestora de pilhas e acumuladores usados) para a 
gestão integral deste fluxo de resíduos em Portugal. 
 
Em 2007 adquiriu instalações próprias na Venda do Pinheiro, obtendo alvará como 
operador licenciado para a gestão de resíduos não perigosos e perigosos, contando nesta 
altura com mais de 400 clientes. 
 
A Envikraft A/S é uma empresa dinamarquesa com mais de 40 anos de experiência na 
concepção e instalação de sistemas de incineração de resíduos. Assim, desde 1967, a 
empresa já concebeu e instalou mais de 300 sistemas de incineração, por todo o mundo, 
para tratamento de resíduos perigosos hospitalares, medicinais, industriais e outros, com 
capacidades de tratamento desde 20 kg/hora até 5 t/hora. 
 
A larga experiência da Envikraft inclui também a concepção e instalação dos 
necessários sistemas de tratamento dos gases de combustão, bem como soluções 
energéticas avançadas para o tratamento dos resíduos hospitalares, resíduos de produtos 
químicos e radioactivos, carcaças de animais e diferentes tipos de resíduos industriais.  
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2. ENTIDADE LICENCIADORA OU COMPETENTE PARA A AUTORIZAÇÃO E 
AUTORIDADE DE AIA 

 
O código de actividade económica (CAE rev. 3) é o 38220 – Tratamento e eliminação 
de resíduos perigosos, com a actividade secundária 38322 – Valorização de resíduos 
não metálicos. 
 
A entidade licenciadora é a Direcção-Geral de Saúde (DGS), quer para a Unidade de 
Incineração, quer para a Unidade de Desinfecção. 
 
A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) para o CIVTRHI é a Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA). 
 
 

3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO EIA E PERÍODO DA SUA 
ELABORAÇÃO 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi elaborado pela TECNINVEST, no 
período de Abril de 2010 a Janeiro de 2011. A equipa técnica responsável está listada no 
início de cada uma das peças que compõem o EIA. 
 
 

4. ANTECEDENTES DO EIA 

Em Novembro de 2009, o Somos Ambiente, ao abrigo da legislação aplicável, submeteu 
à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) uma Proposta de Definição do Âmbito 
(PDA) para o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), relativo ao Projecto de Execução do 
Centro Integrado de Valorização e Tratamento de Resíduos Hospitalares e Industriais 
(CIVTRHI). 
 
Em Janeiro de 2010, a Comissão de Avaliação (CA) da PDA deliberou favoravelmente 
sobre a mesma, mas indicando que o EIA deverá integrar, para além do expresso na 
proposta em apreço, os comentários referidos no Parecer da CA, o qual foi incluído no 
Anexo I do Volume de Anexos. 
 
Assim, o presente EIA procura dar resposta não só ao que foi considerado na PDA, mas 
também aos comentários da respectiva CA. 
 
 

5. METODOLOGIA E ESTRUTURA GERAL DO EIA 

O EIA do CIVTRHI é composto por 3 peças – Resumo Não Técnico, Relatório e 
Anexos.  
 
O Relatório, para além do presente capítulo (I – Introdução), em que se faz a 
identificação do projecto, do proponente do projecto, da entidade licenciadora e 
autoridade de AIA e dos responsáveis pela sua elaboração, inclui os seguintes outros 
capítulos: 
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• Capítulo II – Objectivos e Justificação do Projecto, onde se apresentam os 
objectivos e se justifica a necessidade do projecto, bem como se efectua o seu 
enquadramento de acordo com os instrumentos de gestão territorial; 

• Capítulo III – Descrição do Projecto e das Alternativas Consideradas, onde se 
apresenta a caracterização técnica do projecto e das suas alternativas; 

• Capítulo IV – Situação de Referência, onde se apresenta a descrição do ambiente 
existente, particularmente em relação aos descritores que possam vir a ser 
afectados pelo presente projecto e a sua previsível evolução na ausência deste; 

• Capítulo V – Impactes Ambientais e Medidas de Mitigação, onde se inclui a 
identificação, previsão e avaliação dos impactes positivos e negativos, no âmbito 
de uma análise temática, bem como a análise de risco, e onde se sintetizam os 
impactes em matriz, fazendo-se uma avaliação global, tendo em conta a sua 
importância relativa; onde se descreve também o conjunto de medidas e de 
recomendações tendentes a minorar impactes negativos e potenciar impactes 
positivos, assim como se identificam medidas compensatórias dos impactes 
negativos; 

• Capítulo VI – Monitorização e Gestão Ambiental, onde se propõem directrizes 
para a elaboração do Plano Geral de Monitorização;  

• Capítulo VII – Lacunas Técnicas ou de Conhecimento, onde se identificam os 
dados de base inexistentes ou indisponíveis nas diferentes áreas temáticas; 

• Capítulo VIII – Conclusões, onde se sintetizam as principais conclusões do EIA. 
 
Será apresentado, em peça separada, um Resumo Não Técnico (RNT), redigido em 
linguagem não técnica, com o objectivo de transmitir ao público, de forma sintetizada, 
os principais aspectos analisados no Relatório. 
 
As peças desenhadas e elementos de base, incluídos nos Anexos, complementam a 
informação escrita, ilustrando e reforçando as conclusões do EIA. 
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Capítulo II – Objectivos e Justificação do Projecto 
1. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS 

1.1 Enquadramento da Gestão dos Resíduos Hospitalares 
 

1.1.1 Introdução 

O anterior Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares (PERH 1999-2005), aprovado 
pelo Despacho Conjunto n.º 761/99, definia dois objectivos principais, no que respeita à 
incineração dos resíduos hospitalares, designadamente: 
 

• Encerrar todas as instalações de incineração públicas e privadas que não 
obedeçam aos requisitos tecnológicos e legais exigíveis, ou que pela sua pequena 
dimensão não justifiquem a sua existência; 

• Identificar as instalações de incineração de resíduos hospitalares perigosos 
passíveis de requalificação ambiental, no máximo de duas. 

 
O PERH 1999-2005 assinalava também que a requalificação de incineradores teria de 
considerar as alternativas de localização, capacidade de tratamento, acessibilidades e 
estética paisagística, consenso das populações, contrapartidas e custos.  
 
Assim, a implementação do PERH 1999-2005 conduziu efectivamente ao encerramento 
na última década da totalidade dos sistemas existentes de incineração dos resíduos 
hospitalares no Continente, mantendo-se actualmente em funcionamento apenas a 
Central de Incineração do Parque de Saúde de Lisboa, localizada na área do Hospital 
Júlio de Matos. 
 
Para isso, a Central de Incineração do Parque de Saúde de Lisboa foi sujeita a 
requalificação ambiental durante o ano de 2003, tendo sido efectuado um conjunto de 
alterações para se conseguir o funcionamento do equipamento de incineração de forma 
contínua, bem como a sua actualização tecnológica, aumento da capacidade de carga e 
melhoria do equipamento de monitorização dos efluentes gasosos. 
 
Após a emissão de Declaração de Impacte Ambiental, decorrente da Avaliação de 
Impacte Ambiental do projecto de requalificação, a Central de Incineração obteve a 
respectiva licença de exploração em Julho de 2007, com validade até 2012, emitida pela 
Direcção-Geral da Saúde.  
 
No entanto, estando localizada em área urbana do centro de Lisboa e com licença de 
exploração apenas até 2012, a implementação do projecto em análise no Eco-Parque do 
Relvão, na Chamusca, permitirá efectuar a desactivação da Central de Incineração do 
Parque de Saúde de Lisboa. 
 
O novo PERH, relativo ao período de 2011 a 2016, recentemente publicado pela 
Portaria n.º 43/2011, de 20 de Janeiro, confirma a estratégia de deslocalização da central 
de incineração de resíduos hospitalares do Parque de Saúde para a nova unidade da 
Chamusca, determinando que esta incluirá um incinerador de resíduos hospitalares, 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do CIVTRHI – Relatório  
II-7

industriais e outros, dimensionado para 11 200 t/ano, com produção de energia eléctrica 
e tratamento adequado dos gases de combustão. 
 
O PERH 2011-2016 refere também que o CIVTRHI irá assegurar preferencialmente o 
tratamento de resíduos hospitalares do Grupo IV, mesmo no caso da sua produção se 
aproximar do limiar superior previsto no PERH (2 458 t/ano no ano de 2016), e a sua 
localização, no centro do país, permitirá igualmente a minimização do transporte entre 
as unidades produtoras e a instalação de tratamento de resíduos hospitalares 
 

1.1.2 Quantitativos de resíduos hospitalares incineráveis 

Os dados publicados no novo PERH, referentes à evolução da produção de resíduos 
hospitalares dos Grupos III e IV, nos anos de 2001 a 2006, estão indicados no 
Quadro II.1. 
 
Quadro II.1 – Evolução da produção de resíduos hospitalares dos Grupos III e IV (t/ano) 

Resíduos 
Hospitalares 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Grupo III 16 456 18 119 18 857 19 610 19 854 20 719 
Grupo IV 3 509 2 415 2 493 2 322 2 304 2 252 

Total   19 965 20 534 21 350 21 932 22 158 22 971 
Fonte: Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares 2011 – 2016 (PERH) 

 
Assim, verificou-se um crescimento gradual da produção global de resíduos hospitalares 
dos Grupos III e IV, apesar da diminuição dos quantitativos do Grupo IV.   
 
Em termos da evolução futura da produção de resíduos hospitalares (2010 a 2016), o 
novo PERH considera dois cenários, em que o cenário BaU pressupõe a evolução da 
produção de resíduos hospitalares com base na tendência média verificada entre 2001 e 
2006, mantendo-se as condições de triagem actual, e o cenário PUR baseia-se na 
estabilização da produção na capitação de 2006 e tem apenas em conta a evolução da 
população, prevendo ainda alguma melhoria na triagem para os resíduos dos Grupos III 
e IV. 
 
Assim, com base nos dados do PERH, apresenta-se no Quadro II.2 a estimativa da 
produção de resíduos dos Grupos III e IV prevista no ano de 2016, para os dois cenários 
indicados, bem como a capacidade instalada actual de tratamento. 
 
Quadro II.2 – Produção de resíduos hospitalares prevista em 2016 e capacidade instalada 

de tratamento dos Grupos III e IV 

Grupo III (t/ano) Grupo IV (t/ano) Resíduos 
Hospitalares Limiar inferior 

(Cenário PUR) 
Limiar superior 
(Cenário BaU) 

Limiar inferior 
(Cenário PUR) 

Limiar superior 
(Cenário BaU) 

Produção de resíduos 
prevista em 2016 

21 313 22 613 1 853 2 458 

Capacidade instalada 41 385 2 000 
           Fonte: Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares 2011 – 2016 (PERH) 
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É importante referir que os pressupostos utilizados para calcular a capacidade instalada 
actual irão ser alterados quando forem definidas regras para a operação das unidades de 
autoclavagem ou similares. Nessa altura, à semelhança do que se passou noutros países 
da Europa, as instalações existentes deixam de ter capacidade. Em Portugal ocorreu uma 
situação demonstradora desta realidade no ano de 2010, logo após a realização de 
inspecções a algumas unidades, pois estas unidades tiveram de alterar procedimentos e 
essas modificações resultaram em perca de capacidade instalada, acumulação de 
resíduos, etc. 
 
No entanto, de acordo com os cálculos do PERH, verifica-se que teoricamente existe 
capacidade para os resíduos do Grupo III (unidades de autoclavagem com a capacidade 
anual global de 40 891 t/ano e unidades de descontaminação com germicida, sem 
grande significado, com a capacidade anual global de 494 t/ano), mas poderá não haver 
capacidade para os resíduos do Grupo IV (incinerador do Parque de Saúde de Lisboa 
com a capacidade de 2 000 t/ano). 
 
O PERH refere que, em Portugal, os resíduos hospitalares do Grupo III podem ser 
tratados por incineração ou, em alternativa, por descontaminação seguida de deposição 
em aterro para resíduos não perigosos. Salienta ainda que, por existir uma única central 
de incineração no Continente com capacidade anual limitada a 2 000 toneladas, os 
tratamentos dos resíduos do Grupo III assentam em processos de descontaminação por 
autoclavagem ou por desinfecção química. 
 
No PERH vem também referido que os países do Norte da Europa, incluindo a Bélgica, 
França, Holanda e Suíça optaram pela solução de incineração e co-incineração para o 
conjunto dos resíduos hospitalares equivalentes aos Grupos III e IV da legislação 
nacional e que a Espanha e a Itália por soluções de destino final diferenciadas, 
recorrendo a alternativas como a autoclavagem ou outros tratamentos equivalentes. 
 
Para além disso, são conhecidos estudos que demonstram que o tratamento por 
autoclavagem só é efectivo, para certos tipos de resíduos, se os ciclos de desinfecção 
forem bastante mais prolongados do que as práticas actuais em Portugal e noutros países 
da União Europeia. 
 
Assim, considerando que a legislação aplicável obriga a que os resíduos do Grupo IV 
sejam incinerados e deixa ao critério do produtor se os resíduos do Grupo III devem ser 
submetidos a um pré-tratamento ou a incineração, o mercado potencial da incineração 
de resíduos hospitalares situa-se entre 1 853 e 25 071 t/ano. 
 
No CIVTRHI, os resíduos hospitalares serão tratados em obediência a critérios legais, 
ambientais e económicos. A totalidade dos resíduos do Grupo IV serão incinerados, 
bem como uma parte dos resíduos do Grupo III, nos casos em que as suas características 
indiciarem que esta será a melhor solução com base nos critérios indicados. 
 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do CIVTRHI – Relatório  
II-9

Desta forma, é necessário encontrar alternativas de tratamento para os resíduos do 
Grupo III, que passam por tecnologias de desinfecção (unidade a instalar no CIVTRHI) 
ou incineração, dependendo das características dos resíduos, já que o tratamento em 
autoclave não é ambiental nem economicamente viável. Assim, no Quadro II.3, indica-
-se a capacidade prevista de incineração de resíduos hospitalares dos Grupos III e IV no 
incinerador do CIVTRHI, bem como a capacidade de desinfecção de resíduos do 
Grupo III. 
 

Quadro II.3 – Capacidade prevista de incineração e de desinfecção de resíduos 
hospitalares no CIVTRHI 

Resíduos 
Hospitalares Códigos LER 

Capacidade de 
Incineração 

(t/ano) 

Capacidade de 
Desinfecção 

(t/ano) 
Grupo III 3 240 1 600 
Grupo IV 2 460 - 

Grupo IV (líquidos) 

180101 
180102 
180103

180106 
180201 
180202 
180205 400 - 

Total 6 100 1 600 
Fonte: Somos Ambiente, ACE 

 
No caso dos resíduos do Grupo III, considerou-se a possibilidade de incinerar cerca de 
14%, face à sua previsão de produção para 2016 (resíduos difíceis de tratar eficazmente 
por autoclavagem). 
 
Relativamente às estimativas de previsão da produção de resíduos hospitalares 
apresentadas no PERH, em relação ao Grupo IV, apenas estarão reflectidas as 
quantidades de resíduos sólidos hospitalares perigosos declarados pelos produtores, não 
tendo em conta a totalidade dos resíduos líquidos do Grupo IV produzidos.  
 
Assim, faz sentido ter em conta um acréscimo de cerca de 400 t/ano, se forem 
considerados os resíduos líquidos recolhidos pelo SUCH e pelos restantes operadores.  
 
De salientar que só o SUCH incinerou 249 380 kg de resíduos hospitalares líquidos em 
2008 e 317 654 kg em 2009. 
 

1.2 Enquadramento da Gestão dos Resíduos Industriais Perigosos 

1.2.1 Introdução 

O país encontra-se actualmente dotado de um conjunto de unidades para a reciclagem, 
valorização, tratamento e destino final da maioria dos resíduos industriais perigosos.  
 
Às unidades existentes anteriormente, que permitiam sobretudo reciclar solventes e 
efectuar o tratamento prévio de óleos usados e outros resíduos de hidrocarbonetos, 
juntaram-se em 2008 as cimenteiras, onde se passou a poder co-incinerar alguns 
resíduos perigosos e os CIRVER, que utilizam fundamentalmente processos físico-
químicos e biológicos e a deposição em aterro, com ou sem estabilização química dos 
resíduos. 
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De facto, a maioria dos resíduos industriais perigosos tem já solução de destino final em 
Portugal. No entanto, sendo a solução de tratamento térmico a melhor, do ponto de vista 
ambiental e económico, sobretudo para resíduos perigosos com elevado teor de matéria 
orgânica, resíduos contendo halogéneos, resíduos muito inflamáveis e de elevado poder 
calorífico, e sabendo que as cimenteiras têm algumas restrições do ponto de vista 
ambiental e do próprio processo, existe ainda um conjunto de resíduos que continua 
a ter de ser exportado e tratado (valorização/eliminação) por incineração dedicada 
no exterior. 
 
No âmbito da gestão dos resíduos, assume importância primordial o princípio geral que 
se encontra instituído no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, ou 
seja, o Princípio de Auto-Suficiência, sobre a matéria de transferência de resíduos, o 
qual refere que as operações de gestão de resíduos devem decorrer preferencialmente 
em território nacional, reduzindo ao mínimo possível os movimentos transfronteiriços 
de resíduos. Aliás, este é um princípio de âmbito comunitário, preconizado no artigo 
5.º da Directiva 2006/12/CE, de 5 de Abril, reafirmado no artigo 16.º da nova Directiva 
2008/98/CE. 
 
Além disso, a nova directiva quadro dos resíduos (Directiva 2008/98/EC), cuja 
transposição se aguarda, estabelece claramente uma hierarquia de gestão a ser adoptada 
por produtores e gestores de resíduos:  
 

1. A prevenção dos resíduos 
2. A preparação para a sua reutilização 
3. A reciclagem 
4. A valorização (incluindo a valorização energética) 
5. O armazenamento seguro/deposição em aterro (como último recurso) 

 
Segundo a directiva, respeitar a hierarquia significa que o produtor e o gestor: 
 

• Devem optar pela solução que mais valoriza os recursos energéticos e os materiais 
contidos nos resíduos; 

• Devem optar pela solução que mais zela pela saúde e segurança dos trabalhadores 
e da população; 

• Devem optar pela solução que conduz à melhor “performance” ambiental 
possível. 

 
Assim, os estados membros devem, na sua política, tomar medidas para encorajar 
soluções que conduzam à melhor “performance” ambiental global possível. 
 
Alguns exemplos abaixo explicitam a necessidade de uma solução complementar aos 
CIRVER e à co-incineração em cimenteiras, em Portugal ou no exterior: 
 

• Há solventes orgânicos halogenados que, por se encontrarem saturados, não 
podem ser reciclados nem co-incinerados; 
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• Há resíduos que contêm compostos halogenados que não podem ser 
adequadamente pré-tratados através de tratamentos físico-químicos e biológicos 
(pesticidas, entre outros) e, como tal, não podem ser depositados em aterro nem 
co-incinerados;  

• Há resíduos inflamáveis (lamas de solvente, absorventes contaminados, resinas, 
tintas) que não podem ser depositados em aterro nem podem ser co-incinerados, 
porque o sistema de alimentação das cimenteiras não está preparado (começam a 
arder antes de entrarem no forno); 

• Há reagentes químicos de tratamento muito difícil que só podem ser destruídos 
depois de submetidos a elevadas temperaturas; 

• Há medicamentos e produtos afins que podem por em causa a saúde dos 
trabalhadores das unidades de tratamento, bem como ter efeitos indesejáveis nas 
ETAR´s das mesmas unidades, ou mesmo indesejavelmente voltar ao mercado, 
caso não sejam efectivamente destruídos; 

• Há resíduos perigosos que são líquidos e não podem ser adequadamente tratados 
(sem diluição e sem aumentar consideravelmente o volume de resíduo) para 
poderem ser depositados em aterro, nem podem ser co-incinerados por não terem 
PCI suficiente ou por terem componentes perigosos. 

 
No Quadro II.4 apresentam-se os quantitativos de resíduos industriais perigosos (RIP) 
exportados para operações de eliminação, por país importador, no período de 2003 a 
2009.  
 
A partir de Junho de 2008 já funcionaram os CIRVER, pelo que os quantitativos globais 
exportados para eliminação foram reduzidos drasticamente de 2007 para 2009 
(passaram a ser apenas de 8,5% em relação a 2007), enquanto que os resíduos 
exportados exclusivamente para incineração também diminuíram, embora a redução 
fosse muito menor, ou seja, para cerca de 59%, conforme se pode verificar no 
Quadro II.4. 
 

Quadro II.4 – Exportação de resíduos para eliminação (todas as operações D) e 
incineração – D10 (t/ano) 

Exportação por país importador Exportação por destino 
Ano 

DE BE ES GB FR FI   Eliminação 
(D) 

Incineração
(D10*) 

2003 733 1 593 86 439 0 846 0 89 611 3 172 
2004 587 1 089 101 895 53 413 0 104 037 2 089 
2005 668 1 103 91 992 13 1024 15 94 815 2 795 
2006 858 1 050 94 913 0 1674  0 98 495 3 582 
2007 619 691 115 165 0 1346  0 117 821 2 656 
2008 646 880 152 985 0 197 0 154 708 2 050 
2009 591 721 8 572 0 135 0 10 019 1 558 

Fonte: Relatórios do Movimento Transfronteiriço de Resíduos, APA  
 *estimativa, com base na informação da APA e nas soluções disponíveis em cada país 
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1.2.2 Quantitativos de resíduos industriais perigosos incineráveis 

A possibilidade de reservar capacidade disponível no CIVTRHI para incinerar resíduos 
industriais perigosos assenta nos seguintes princípios: 
 

• Contribui para a auto-suficiência a nível nacional da gestão dos resíduos 
perigosos, evitando a necessidade da sua exportação para incineração; 

• Não considera a incineração de quaisquer resíduos (códigos LER) para os quais as 
cimenteiras estejam devidamente autorizadas/licenciadas para co-incinerar; 

• Minimiza a concorrência com os CIRVER, pois apenas considera a incineração de 
resíduos (códigos LER) para os quais essas instalações tenham 
autorização/licença para operações de estabilização e deposição em aterro de 
resíduos orgânicos, ou para outras operações consideradas menos adequadas que a 
incineração, relativamente aos quais se verifica a manutenção de práticas de 
exportação. 

 
Assim, no Quadro II.5 apresentam-se os quantitativos de resíduos industriais perigosos 
que se prevê incinerar no CIVTRHI com os respectivos códigos LER, os quantitativos 
exportados desses resíduos em 2008 e 2009, se está ou não autorizada a sua co-
incineração em cimenteiras e as operações autorizadas para a gestão desses resíduos nos 
CIRVER. 
 

1.3 Enquadramento da gestão de outros resíduos  

1.3.1 Introdução 

O Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares – PERH, para o período de 2011-2016, 
alarga a sua abrangência à vertente da saúde animal. Assim, as principais actividades 
económicas contempladas, de acordo com a Classificação Portuguesa das Actividades 
Económicas (CAE Rev. 3, estabelecida pelo Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de 
Novembro) são: 
 

• Investigação e desenvolvimento em biotecnologia (72 110); 

• Ensino superior (85 420); 

• Actividades veterinárias (75 000). 
 
Assim, os cenários estimados para a produção de resíduos hospitalares já incluem as 
actividades veterinárias e os cadáveres de animais de experiência laboratorial.  
 
Por outro lado, os subprodutos de origem animal estão sujeitos ao Regulamento (CE) 
n.º 1774/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Outubro, o qual 
estabelece as regras sanitárias relativas aos subprodutos animais não destinados ao 
consumo humano. 
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Quadro II.5 – Gestão dos resíduos industriais perigosos incineráveis 

Códigos LER Resíduos Incineração  no 
CIVTRHI (t/ano) 

Exportação 
(t) 

(2008) 

Exportação 
(t) 

(2009) 

Co-incineração 
nas Cimenteiras CIRVER 

07 01 03, 07 01 04  07 01 
08, 07 02 03, 

07 02 04, 07 03 03, 07 03 
04, 07 04 03, 

07 04 04, 07 05 03, 
07 05 04, 07 06 03, 07 06 
04, 07 07 03, 07 07 04, 14 

06 02, 14 06 03 

Solventes e outros res.org. halog. e 
não halogenados 150 139,6 133,0 Não autorizada 

Ecodeal – 07 01 03, 07 01 04, 07 02 03, 07 02 04, 07 03 03,  
07 03 04, 07 04 04, 07 05 04, 07 06 04, 07 07 04, 14 06 02,  
14 06 03 - (Trat. Res. Org.); 07 01 08 (Estab. e Aterro) 
Sisav – 07 01 03, 07 02 03, 07 04 03, 07 05 03, 07 06 03, 07 07 03,         
14 06 02 (Classif., Triagem e Transf.); 07 01 08 (Estab. e Aterro) 

07 04 13 
20 01 19 

Pesticidas e afins (orgânicos) 150 160,6 60,6 Não autorizada 
Ecodeal – 07 04 13 (Estab. e Aterro)  
Sisav – 20 01 19 (Evapoxidação);  07 04 13, 20 01 19 (Estab. e Aterro);  
20 01 19 (Classif., Triagem e Transf.) 

07 05 13, 
20 01 31, 20 01 32 

Resíduos da Indústria 
Farmaceutica e medicamentos 

(orgânicos) 
450 310,4 383,0 Não autorizada 

Ecodeal – 07 05 13 (Estab. e Aterro); 20 01 32 (Estab. e Aterro)  
Sisav – 07 05 13 (Estab. e Aterro) 
20 01 31 – Não autorizada 

07 06 99 Resíduos da Indústria Cosmética 
(orgânicos) 200 221,3 127,4 Não autorizada 

Ecodeal – 07 06 99 (Estab. e Aterro);  
Sisav – 07 06 99 (Estab. e Aterro) 

13 03 01, 16 02 09, 17 09 02
PCB´s 

(orgânicos) 
50 175,9 87,4 Não autorizada 

Ecodeal – 13 03 01 (Trat. Res. Org.) 
Sisav – 13 03 01, 16 02 09, 17 09 02 (Classif., Triagem e Transf.) 

15 02 02 Absorventes contaminados 
(orgânicos) 1 500 2 059,0 542,1 Não autorizada 

Ecodeal – 15 02 02 (Estab. e Aterro) 
Sisav – 15 02 02 (Estab. e Aterro) 

16 05 06, 16 05 08 Resíduos Laboratório (orgânicos) 100 137,6 69,5 Não autorizada 

Ecodeal – 16 05 06, 16 05 08 (TFQ)        
Ecodeal – 16 05 06, 16 05 08 (Estab. e Aterro)  
Sisav -16 05 06, 16 05 08 (Trat. FQ.);16 05 08 (Trat. Biol.) 
Sisav – 16 05 06 (Evapoxidação); 16 05 06, 16 05 08 (Estab. e Aterro) 

18 01 08, 18 02 07 
18 01 09, 18 02 08 

Medicamentos citotóxicos e 
citostáticos e outros medicamentos 

(orgânicos) 
350 186,4 311,3 Não autorizada 

18 01 08, 18 02 07 - Não autorizada 
 
Ecodeal – 18 01 09, 18 02 08 (Estab. e Aterro) 

TOTAL  2 950     

Fonte: Somos Ambiente, ACE 
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O referido Regulamento (n.º 2, alíneas a), b), c) e e) do art.º 4) exige que todas as partes 
do corpo (incluindo os couros e as peles) de animais suspeitos de estarem infectados por 
uma Encefalopatia Espongiforme Transmissível - EET, ou nos quais a presença de uma 
EET tenha sido confirmada, e de animais abatidos no âmbito de medidas de erradicação 
de EET, devem ser eliminados por incineração ou transformadas numa unidade de 
transformação da categoria 1, seguida de co-incineração ou eliminação por um método 
alternativo aprovado. Essas partes de corpo ou animais mortos e produtos 
transformados, deles derivados, não podem ser enviados para aterro, o mesmo se 
aplicando a animais encontrados mortos.  
 
Actualmente, existem 8 instalações licenciadas no Continente para incineração/co-
incineração de subprodutos animais e ainda existem pequenas unidades de incineração 
licenciadas, fundamentalmente ligadas a autarquias. 
 
No entanto, estão previstas excepções às regras sanitárias consagradas no Regulamento 
(CE) n.º 1774/2002, designadamente quanto à possibilidade de incineração, quando um 
surto generalizado de uma doença referida na lista A da OIE (Organização Mundial da 
Saúde Animal) der origem a uma falta de capacidade de eliminação, ou sempre que a 
entidade competente proibir o transporte por receio de propagação de doenças, sem 
prejuízo da preservação das condições ambientais. 
 
Neste enquadramento, a instalação do CIVTRHI reúne condições ideais para dar 
resposta, quer a situações decorrentes da proximidade (animais contaminados ou 
encontrados mortos na região envolvente de Chamusca/Ribatejo), quer a situações 
pontuais de catástrofe (surto epidémico a nível regional ou nacional).  
 

1.3.2 Quantitativos de resíduos animais  

Em relação aos resíduos animais decorrentes das situações referidas em 1.3.1, a 
estimativa seguidamente apresentada baseia-se nos dados disponíveis da                
ETSA – Empresa de Transformação de Subprodutos Animais, S.A., uma das empresas 
líderes do mercado, segundo a qual o mercado de subprodutos animais (categorias 1, 2   
e 3) aproxima-se de 160 000 t/ano. 
 
Assim, em relação aos resíduos animais, considera-se que o CIVTRHI poderá receber 
de 0 a 0,6% dos animais e subprodutos animais para submeter a incineração, o que 
corresponderá a 950 t/ano. 
 
A capacidade a instalar de incineração no CIVTRHI permitirá, ainda, incinerar farinhas 
contaminadas (em alternativa à co-incineração ou à exportação), sempre que se revelar 
necessário, designadamente em termos de proximidade, bem como pequenos animais 
(mortos nas estradas, provenientes de municípios, concessionárias de auto-estradas e 
outros). 
 

1.4 Triagem de resíduos de medicamentos 

A unidade de triagem prevista para o CIVTRHI destina-se a recuperar para reciclagem 
as embalagens dos medicamentos que vão ser incinerados, evitando assim a incineração 
de resíduos passíveis de serem reciclados.  
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Assim, esta unidade irá funcionar como uma operação unitária a montante do 
incinerador para processar medicamentos fora de uso embalados 
(Códigos LER 18 01 08, 18 02 07 18 01 09, 18 02 08, 20 01 32). 
 

1.5 Conclusões 

É importante frisar mais uma vez que o CIVTRHI se destina a incinerar resíduos 
hospitalares, mas vai ter capacidade disponível para poder incinerar resíduos industriais 
perigosos de incineração obrigatória e resíduos animais. Vai ainda dotar o país de uma 
instalação que pode fazer face a uma situação anormal, onde seja necessário destruir 
grandes quantidades de agentes patogénicos (por exemplo BSE – encefalopatia 
espongiforme bovina e gripe das aves). 
 
Assim, partindo dos dados apresentados, o Quadro II.6 sintetiza a capacidade prevista 
no CIVTRHI para a incineração de resíduos, que conduziu a efectuar-se o 
dimensionamento do incinerador para a capacidade de 10 000 t/ano. 
 

Quadro II.6 – Capacidade de incineração no CIVTRHI 

Tipo Quantidade 
t/ano 

Resíduos hospitalares (Grupos III e IV) 6 100 
Resíduos industriais perigosos 2 950 
Resíduos de animais 950 

Total 10 000 
Fonte: Somos Ambiente ACE 

 
Com um investimento estimado em cerca de 15 milhões de euros, o projecto de 
implementação do CIVTRHI, que integra o Plano Tecnológico Nacional, baseia-se na 
adopção das melhores técnicas disponíveis, de forma a proteger a saúde pública e a 
salvaguarda das gerações seguintes, e trará os seguintes benefícios para o país: 
 

• O impacte ambiental de uma unidade centralizada é consideravelmente menor do 
que o de várias unidades de menor dimensão e localizadas em centros urbanos, 
com a correspondente economia de escala na produção de energia, resultante da 
valorização dos resíduos e em que os sistemas de protecção ambiental são mais 
efectivos; 

• Permite a desactivação da Central de Incineração do Parque de Saúde de Lisboa e 
a sua instalação no Eco-Parque do Relvão na Chamusca; 

• Alinha o país com as melhores práticas internacionais no tratamento de resíduos 
hospitalares e outros, com a minimização do impacte ambiental, geração de 
créditos de carbono e maximização da eficiência energética com a produção de 
energia eléctrica, constituindo um contributo positivo para os objectivos 
nacionais, no que se refere à utilização de energias renováveis e à redução da 
emissão de gases com efeito de estufa; 
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• Existência de capacidade instalada suficiente para tratamento da totalidade dos 
resíduos hospitalares do Grupo IV e de outros resíduos de incineração obrigatória, 
permitindo obter economias de escala no tratamento dos resíduos hospitalares, 
com menores custos para o sector da saúde e outros, bem como reforça a 
responsabilidade social do SUCH em matéria de sustentabilidade ambiental, 
contribuindo decisivamente para assegurar a autonomia do país no tratamento dos 
resíduos hospitalares; 

• A integração na instalação de um Centro de Investigação e Desenvolvimento para 
a promoção do ambiente é uma mais-valia que garantirá não só a melhoria 
contínua em termos de processos de gestão/tratamento de resíduos, mas também a 
existência de sistemas de protecção ambiental e simbioses industriais no Eco-
Parque do Relvão.  

 
 

2. ENQUADRAMENTO DO CIVTRHI NO ECO-PARQUE DO RELVÃO 

2.1 Breve Historial 

A Câmara Municipal da Chamusca iniciou, em 2004, um projecto designado 
“Chamusca XXI - Um Novo Conceito de Desenvolvimento”, com vista à promoção do 
desenvolvimento sustentável da região, no âmbito do qual a área do ambiente foi 
considerada como principal motor da economia e competitividade regionais. 
 
Este projecto surgiu na sequência do concelho da Chamusca ter sido referenciado pelo 
Ministério do Trabalho e Segurança Social como uma região em “morte social” (baixa 
densidade populacional, elevado índice de envelhecimento, decréscimo do emprego e 
crescente isolamento face à erosão dos negócios e serviços comunitários), o qual 
incentivou a aposta em áreas de inovação como modo de revitalizar o tecido económico 
local e alavancar a competitividade regional. 
 
Para implementar o projecto Chamusca XXI, a Câmara Municipal apoiou-se, sob o 
ponto de vista político, num largo consenso, determinação política e mentalidade social 
pró-activa e, do ponto de vista técnico, na experiência existente na gestão de resíduos 
urbanos e industriais não perigosos (aterros da RESITEJO e RIBTEJO, já instalados na 
região), bem como no facto do concelho ter sido escolhido para localização dos dois 
CIRVER (gestão dos resíduos industriais perigosos). 
 
Assim, a subsequente criação do Eco-Parque do Relvão teve como objectivo 
“proporcionar a instalação de empresas operantes nas áreas da reciclagem e de outras 
fileiras na área ambiental que careçam de enquadramento especial. Nas acções 
previstas, enquadram-se actividades nos domínios da deposição e tratamento de 
resíduos, da reciclagem e valorização de resíduos, da indústria ambiental, das energias 
renováveis, um parque temático e um pólo tecnológico e de investigação ambiental.” 
 
Inicialmente, os limites do Eco-Parque pouco ultrapassavam a área onde estão 
instalados os aterros da RESITEJO e da RIBTEJO, tendo-se alargado para onde se 
concretizou a instalação dos CIRVER. 
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Posteriormente, a Câmara Municipal da Chamusca adquiriu alguns lotes de terreno para 
instalação de 4 loteamentos industriais (Fase I, Fase II, Fase III e Fase IV). 
Actualmente, a área reservada para o Eco-Parque ocupa cerca de 1 800 ha (veja-se 
Fig. III.10, apresentada no Capítulo III). 
 

2.2 Situação Actual 

O Quadro II.7 apresenta a listagem das empresas actualmente sedeadas, ou em vias de 
instalação, no Eco-Parque do Relvão. 
 

Quadro II.7 – Empresas no Eco-Parque do Relvão  

Empresa Actividade Fase 

Terreno Próprio 
RESITEJO  RSU’s Laboração 
RIBTEJO  RIB’s Laboração 
ECODEAL  CIRVER Laboração 
SISAV  CIRVER Laboração 
SOMOS AMBIENTE ACE / SUCH CIVTRHI Projecto 

Fase I 
PEDECÃO Construções, Lda. Resíduos de Demolições/Biodiesel Laboração 
FLORECHA – Forest Solutions, S. A. Biomassa Laboração 
TAXA & SOUSA, Lda. Veículos em Fim de Vida Laboração 
RÉSTUS RIP, Lda. Recepção e Triagem de Medicamentos Construção 
Daniel Pedro Moreira Rodrigues Veículos em Fim de Vida Projecto 

Fase II 
PURUS, S. A. Tratamento de Escórias de Alumínio Laboração 
SOGEBAT, S. A. Recolha e Triagem de Baterias Usadas Laboração 
Sucatas Lopes – Comércio de Sucatas, Lda. Veículos em Fim de Vida Laboração 
Terra Fértil – Fertilizantes Agrícolas, Lda. Compostagem de Orgânicos Laboração 
AMBIPOWER- Gestão Resíduos Sólidos, Lda. Papel, Vidro, Materiais Ferrosos Construção 
Jorge Felipe Martins Carvalho Pedras Ornamentais Construção 
PROLIXO, Lda. Gestão e Eliminação de Resíduos Industriais Projecto 
SOCORSUL, Lda. Valorização de Embalagens Projecto 
CESPA PORTUGAL, S. A  Compostagem de Orgânicos Projecto 
COMPONATURA, Lda. Compostagem de Orgânicos Projecto 
JOJOMETAL, Lda. Veículos em Fim de Vida Projecto 
Manuel Maria de Sousa Veículos em Fim de Vida Projecto 
DERIVA, S. A. Subprodutos Avícolas / Rações Projecto 
Tipografia Papelaria Marques, Lda. Tipografia Projecto 
LENA - Ambiente e Energia Produção de Energia (CDR’s) Projecto 

Fase III 
Ainda não existem projectos para este loteamento 

Fase IV 
Peralta & Coutinho, S. A. Veículos em Fim de Vida (Veículos pesados) Projecto 

Fonte: Câmara Municipal da Chamusca 
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Conforme anteriormente referido, as primeiras empresas instaladas na área do 
Eco-Parque do Relvão, que têm desempenhado uma função âncora no seu 
desenvolvimento, foram os centros de deposição e tratamento de diversos tipos de 
resíduos, nomeadamente resíduos sólidos urbanos (RESITEJO) e resíduos industriais 
não perigosos (RIBTEJO), seguidas pelos centros de tratamento de resíduos perigosos 
(CIRVER SISAV e CIRVER ECODEAL). 
 
Para além das citadas instalações, sedeadas em terrenos próprios, as empresas instaladas 
ou em vias de instalação nos loteamentos existentes no Eco-Parque distribuem-se pelas 
seguintes actividades: 
 

• Instalações em laboração: Tratamento de Escórias de Alumínio (1), Biomassa 
(1), Resíduos de Demolição/Biodiesel (1), Recolha e Triagem de Baterias Usadas 
(1), Compostagem de Produtos Orgânicos (1) e Veículos em Fim de Vida (2) 

• Instalações em construção: Gestão de Resíduos (papel, vidro e metais ferrosos) 
(1), Recepção e Triagem de Medicamentos (1) e Pedras Ornamentais (1). 

• Instalações em fase de projecto: Veículos em Fim de Vida (4), Compostagem de 
Produtos Orgânicos (2), Subprodutos Avícolas /Rações (1), Tipografia (1), Gestão 
e Eliminação de Resíduos Industriais (1) e Produção de Energia - CDR’s (1) e 
Tratamento de Resíduos Hospitalares e Industriais (1). 

 
A Câmara Municipal da Chamusca tem sido contactada por outras empresas 
potencialmente interessadas em se instalar no Eco-Parque, das áreas do transporte de 
resíduos, reciclagem, energia, engenharia, gestão ambiental e outras, pelo que se 
antevêem boas perspectivas de desenvolvimento do Eco-Parque do Relvão. 
 

2.3 Simbioses Industriais 

A organização e desenvolvimento do Eco-Parque do Relvão assentam no 
estabelecimento de redes de cooperação entre as empresas nele instaladas e entre estas e 
a comunidade local, de forma a optimizar o uso de recursos e reduzir os custos 
ambientais e económicos. 
 
De acordo com o Relatório de Resultados referente ao 1.º ano de funcionamento do 
Eco-Parque, elaborado em 2006 pelo IST, “o conceito ECO estará assim associado a 
uma série de abordagens técnicas e metodológicas que pretendem ser aplicadas neste 
projecto, incluindo a prevenção de poluição, eco-design, análise de ciclo de vida de 
produtos, programas de formação conjuntos, participação pública e educação ambiental. 
Contudo, a principal ferramenta a ser testada e aplicada no parque ECO diz respeito à 
constituição de simbioses industriais.” 
 
O conceito de “simbiose industrial” é entendido como a reintrodução dos resíduos no 
ciclo económico, através do seu direccionamento para outros processos industriais, 
diferentes do processo original que os constituiu. Em termos legais, o Decreto-Lei 
n.º 178/2006, de 5 de Setembro, ao lançar as bases para o estabelecimento do Mercado 
de Resíduos, abre caminho para que as bolsas de resíduos possam constituir 
instrumentos da dinamização da economia e prossecução das políticas ambientais. 
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Dado que a promoção de redes de simbiose industrial é um processo de médio a longo 
prazo, dependente de factores de ordem social, económica e legislativa, o 
desenvolvimento do Eco-Parque deverá ser faseado, de acordo com as seguintes 
orientações gerais: 
 

• Fase 1 – Captação de empresas cujas funções estão associadas a processamento 
de resíduos e reciclagem: Empresas que recepcionam os resíduos, processam e 
enviam fluxos de materiais para processamento e/ou reciclagem para outras 
empresas co-localizadas ou exteriores ao Eco-Parque; 

• Fase 2 – Captação de empresas cujo processo produtivo integre matérias-primas 
secundárias: Empresas que utilizem matérias-primas secundárias processadas no 
parque (ex. plástico, metal) no seu processo produtivo. Devem estar localizadas 
no parque ou na região, de modo a minimizar impactes ambientais resultantes do 
transporte das referidas matérias-primas secundárias; 

• Fase Simultânea – Análise de ligações de simbiose, de acordo com a fase de 
desenvolvimento do Eco-Parque: Empresas de vários tipos que reutilizam 
directamente subprodutos, materiais residuais, água ou energia residual nos seus 
processos. Esta fase depende, em grande parte, da evolução da legislação nacional 
relativa à gestão de resíduos e ao Mercado de Resíduos. 

 
O desenvolvimento de uma rede de simbioses implica a criação de uma estrutura de 
gestão (a qual está a ser dinamizada pela Câmara Municipal), de uma equipa de âmbito 
multidisciplinar (a ser integrada no futuro Centro de Competências em Ambiente e 
Resíduos), a interacção continuada de vários grupos de interesse (em particular dos 
gestores das empresas presentes no parque), o desenvolvimento de áreas de investigação 
dedicadas (ex. resíduos e subprodutos, energias renováveis) e a captação de fontes de 
financiamento (ex. QREN). 
 
Actualmente, o Eco-Parque do Relvão está integrado em organismos internacionais 
(European Network of Living Labs), através dos consórcios responsáveis pelos 
CIRVER, em parceria com a CULT (Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo), o IST 
(Instituto Superior Técnico) e a NERSANT (Associação Empresarial da Região de 
Santarém). 
 
A Câmara Municipal da Chamusca, por outro lado, em conjunto com as empresas 
instaladas no Eco-Parque, apresentou uma candidatura ao PROVERE – 03- AMBINOV 
– Soluções Inovadoras em Ambiente, Resíduos e Energias Renováveis. Esta candidatura 
abrange diversos projectos, entre os quais o projecto Symbio, desenvolvido pelo IST, 
que visa a criação e desenvolvimento de simbioses industriais e o desenvolvimento de 
ecossistemas industriais. 
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Apesar da experiência de funcionamento do Eco-Parque do Relvão ser, ainda, 
relativamente reduzida (a rede mais antiga de simbiose industrial conhecida, 
Kalundborg na Dinamarca, desenvolve-se há cerca de 30 anos), pode concluir-se que 
este desempenha um papel importante no estabelecimento do modelo das simbioses 
industriais, enquanto parque centralizador de indústrias na área da reciclagem, 
contribuindo para a reintrodução de matérias-primas secundárias no ciclo económico e 
para a redução do consumo de recursos naturais virgens. 
 
A médio prazo, estima-se que a experiência e tecnologia adquiridas no estabelecimento 
destas simbioses, tanto no interior como para o exterior do Eco-Parque, contribuam para 
o alargamento da rede nacional de simbioses industriais. 
 

2.4 Localização do CIVTRHI 

A escolha da localização do CIVTRHI assentou, sobretudo, nas condições favoráveis 
reunidas no Eco-Parque do Relvão para o desenvolvimento de actividades na área 
ambiental, conforme anteriormente referido, mas também na sua localização territorial 
central, na baixa densidade populacional da envolvente e na aceitação do projecto por 
parte das entidades oficiais e, expectavelmente, da população em geral. 
 
A necessidade de desactivar o actual incinerador existente no Parque de Saúde de 
Lisboa, no perímetro do Hospital Júlio de Matos, induziu a procura de uma localização 
consensual, quer para as entidades oficiais envolvidas neste processo, quer para as 
organizações ambientalistas, tendo sido anunciado pelo Sr. Ministro do Ambiente, em 
Junho de 2007, a intenção de instalar o CIVTRHI no Eco-Parque do Relvão. 
 
O CIVTRHI irá estabelecer simbioses com outras empresas já instaladas ou a instalar no 
Eco-Parque. Com efeito, os resíduos hospitalares dos Grupos III e IV e alguns resíduos 
industriais para incineração, provenientes de todo o país, após incineração e adequado 
tratamento das emissões gasosas, dão origem a escórias e cinzas volantes. As escórias 
serão depositadas em aterro de resíduos industriais não perigosos (RIBTEJO) e as 
cinzas volantes em aterro de resíduos industriais perigosos (CIRVER), localizados no 
Eco-Parque do Relvão.  
 
Parte dos resíduos hospitalares do Grupo III, após desinfecção no CIVTRHI, e os 
resíduos não recicláveis da operação de triagem dos medicamentos, serão enviados para 
o aterro de resíduos industriais não perigosos (RIBTEJO). 
 
Por sua vez, os materiais recicláveis da operação de triagem (embalagens de papel e 
cartão, plástico, vidro e metálicas) serão recolhidas por empresas de reciclagem, 
sedeadas ou a serem instaladas no Eco-Parque do Relvão. 
 
Por outro lado, a incineração de resíduos dará origem à produção de energia eléctrica, 
que será fornecida à rede pública (SEP). 
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3. CONFORMIDADE DO PROJECTO COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
TERRITORIAL 

O Plano Director Municipal (PDM) da Chamusca foi aprovado pela Assembleia 
Municipal em 25 de Agosto de 1995, ratificado pelo Conselho de Ministros em 12 de 
Outubro de 1995 através da Resolução n.º 180/95 e publicado na I.ª Série B do Diário 
da República n.º 297, de 27 de Dezembro, encontrando-se em revisão desde 2002. 
 
A Figura IV.39 apresenta a implantação do projecto sobre a Carta de REN - Reserva 
Ecológica Nacional, publicada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/96, de 29 
de Maio, cuja delimitação coincide com a consignada nas Cartas de Ordenamento e de 
Condicionantes do PDM concelhio. 
 
De acordo com o regime jurídico da REN, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, 
de 22 de Agosto, a área em análise está integrada na categoria das “Áreas estratégicas 
de protecção e recarga de aquíferos”. Esta categoria abrange as anteriormente 
designadas por áreas de máxima infiltração, bem como as cabeceiras das linhas de água. 
 
No entanto, a Câmara Municipal da Chamusca deliberou proceder à suspensão parcial 
do PDM na área de 5 ha para instalação do CIVTRHI, que foi aprovada de acordo com 
o Aviso n.º 18069/2009, publicado no Diário da República n.º 199, IIª Série, de 14 de 
Outubro. 
 
Entretanto, a Câmara deu já início ao procedimento de alteração do PDM para a área de 
implantação do CIVTRHI, conforme anúncio publicado em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 231, de 29 de Novembro de 2010 (ver Anexo III). 
 
A área de intervenção foi percorrida pelo grande incêndio de Agosto de 2003, em que a 
legislação aplicável estabelece a proibição, pelo prazo de 10 anos, de várias acções nos 
terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios (estabelecimento de 
quaisquer actividades industriais, entre outras) em áreas não classificadas nos planos 
municipais de ordenamento do território como solos urbanos, urbanizáveis ou 
industriais.  
 
Assim, a Câmara Municipal da Chamusca já requereu o levantamento das proibições 
estabelecidas na legislação em vigor para o local de intervenção, integrado nas áreas 
percorridas por incêndios. 
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Capítulo III – Descrição do Projecto e das Alternativas Consideradas 
1. INTRODUÇÃO 

No presente capítulo procede-se à caracterização do Centro Integrado de Valorização e 
Tratamento de Resíduos Hospitalares e Industriais (CIVTRHI), que o Somos Ambiente 
pretende construir no Eco-Parque do Relvão, no concelho da Chamusca. 
 
O CIVTRHI será constituído, essencialmente, por uma unidade de pré-tratamento 
(desinfecção/esterilização) de resíduos hospitalares e por um incinerador de resíduos 
hospitalares, industriais e outros, com produção de energia eléctrica. 
 
Nos pontos seguintes, o projecto em apreço será descrito nos aspectos mais relevantes e 
que maior influência terão sobre os compartimentos ambientais mais sensíveis na área 
de análise. 
 
 

2. ALTERNATIVAS AO PROJECTO  

O projecto do CIVTRHI ficará localizado num lote de terreno com cerca de 5 ha, no 
Eco-Parque do Relvão, situado na freguesia de Ulme e concelho da Chamusca. 
 
Foram analisadas outras alternativas de localização, como por exemplo no concelho de 
Vila Velha de Ródão, cuja Câmara Municipal estaria disponível para receber o projecto, 
mas considerou-se que as condições reunidas no Eco-Parque do Relvão são as mais 
favoráveis de acordo com as razões apresentadas a seguir. 
 
Por outro lado, a opção zero, ou seja, a não concretização do projecto, não permitiria dar 
resposta à gestão integral dos resíduos hospitalares do Grupo IV nem à desactivação da 
Central de Incineração do Parque de Saúde de Lisboa. 
 
 

3. PROGRAMAÇÃO DAS FASES DE CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E 
DESACTIVAÇÃO  

3.1 Fase de Construção 

A fase de construção e de montagens terá a duração de cerca de 11 meses, com início 
previsto para Janeiro de 2012.  
 

3.2 Fase de Exploração 

A fase de exploração terá início previsto para Dezembro de 2012, após a devida 
realização do comissionamento e testes aos equipamentos instalados.  
 

3.3 Fase de Desactivação 

Dado que não se prevê, mesmo a longo prazo, o encerramento do CIVTRHI, uma vez 
que a instalação em estudo terá um tempo de vida útil que, previsivelmente, se 
prolongará por um número indeterminado de anos (várias décadas), não se apresenta um 
programa de desactivação.   
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Para além disso, o terreno considerado para a implantação da instalação será 
propriedade do Somos Ambiente, pelo que não existirão situações de concessão de 
utilização limitada no tempo desses terrenos.  
 
 

4. LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

4.1 Localização Administrativa 

O projecto em análise irá localizar-se num terreno com cerca de 5 ha, localizado no 
Eco-Parque do Relvão, freguesia de Ulme, concelho da Chamusca, a cerca de 9 km a 
Nordeste da vila do mesmo nome e a 5 km a Sudeste da vila da Carregueira 
(Figura III.1). 
 
O Eco-Parque do Relvão é uma iniciativa da Câmara Municipal da Chamusca destinada 
à instalação preferencial de indústrias e equipamento na área ambiental, procurando 
cobrir as diversas fileiras da reciclagem e a produção de energias alternativas. 
 
A nível supra concelhio, de acordo com a Figura III.2, o local do projecto situa-se no 
distrito de Santarém, na sub-região Lezíria do Tejo (NUT III), integrada na Região do 
Alentejo (NUT II). 
 

4.2 Áreas Sensíveis 

As áreas sensíveis, de acordo com a definição do art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 
3 de Maio, subdividem-se em Áreas Protegidas, Sítios da Rede Natura 2000 e Áreas de 
Protecção aos Monumentos. 
 
A localização do projecto em relação às áreas sensíveis vem apresentada na 
Figura IV.36, do capítulo IV, relativo à Caracterização da Situação de Referência. 
 
Verifica-se que na área do concelho da Chamusca não existem áreas protegidas ou 
classificadas. A área sensível mais próxima do local de implantação do CIVTRHI, 
localizada a cerca de 12 km deste, é o Paul de Boquilobo, protegido ao abrigo dos 
seguintes estatutos de classificação: 
 

– Área Protegida, incluída na Rede Nacional de Áreas Protegidas (Decreto-Lei 
n.º 19/93, de 23 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 227/98, de 17 de Julho); 

– Zona de protecção especial integrada na Rede Natura 2000, classificada nos 
termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril; 

– Sítio Ramsar ao abrigo do estatuto de protecção internacional da Convenção de 
Ramsar; 

– Reserva da Biosfera, ao abrigo do programa MAB/UNESCO. 
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4.3 Ordenamento do Território 

De acordo com a Carta de Ordenamento do PDM da Chamusca (cf. Figura IV.37), o 
local do projecto está classificado como “Espaços Naturais e Culturais – Reserva 
Ecológica Nacional”. 
 

4.4 Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

Na Carta de Condicionantes do PDM da Chamusca (cf. Figura IV.38), o local de 
implantação do projecto está classificado como Reserva Ecológica Nacional (áreas de 
máxima infiltração), não se assinalando a existência de outras condicionantes, servidões 
ou restrições de utilidade pública. 
 

4.5 Equipamentos e Infra-estruturas Relevantes Potencialmente Afectados pelo Projecto 

Não foram identificados quaisquer equipamentos ou infra-estruturas relevantes que 
possam ser afectados pelo Projecto.  
 
 

5. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

5.1 Regime de Funcionamento e Número de Trabalhadores 

O CIVTRHI terá um regime de operação diferenciado nas diferentes unidades 
funcionais da instalação, de acordo com o Quadro III.1, seguinte. 
 

Quadro III.1 – Regime de funcionamento do CIVTRHI 

Unidades Horas/dia Dias/ano Horas/ano 
Incineração 24 300 7 140 
Desinfecção 24 270 6 400 
Serviços administrativos, 
laboratório 8 250 2 000 

 
O CIVTRHI terá ao serviço, em ano cruzeiro, 39 trabalhadores, de acordo com a 
distribuição funcional indicada no Quadro III.2, seguinte. 
 

Quadro III.2 – Número de trabalhadores 

Funções Trabalhadores 
Administração  1 
Director Operação e Manutenção 1 
Director de Gestão de Resíduos e Exploração 2 
Técnico de Laboratório 2 
Administrativos 4 
Operadores  29 

Total 39 
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5.2 Capacidade Instalada de Valorização/Tratamento de Resíduos, Resíduos 
Processados, Matérias Subsidiárias e Auxiliares 

O CIVTRHI apresenta as seguintes capacidades de tratamento/valorização de resíduos: 
 

• Incineração de resíduos hospitalares e industriais e outros:...... 10 000 t/ano 
• Desinfecção de resíduos hospitalares: ....................................... 1 600 t/ano 

 
A instalação irá processar resíduos hospitalares, industriais e outros, prevendo-se 
utilizar, ainda, produtos químicos associados ao tratamento das emissões gasosas e ao 
funcionamento do laboratório. 
 
No Quadro III.3 apresenta-se a previsão de entrada dos diferentes tipos de resíduos para 
tratamento no CIVTRHI, apresentando-se em anexo a listagem detalhada das tipologias 
dos resíduos a recepcionar e respectivos códigos LER. 
 

Quadro III.3 – Entrada de resíduos 

Tipo de Resíduos Quantitativos 
(t/ano) 

Resíduos para Incineração 
Resíduos Hospitalares (Grupos III e IV) 6 100 
Resíduos Industriais 2 950 
Outros tipos de resíduos (cadáveres de 
animais) 950 

Total 10 000 
Resíduos para Desinfecção 

Resíduos Hospitalares (Grupo III) 1 600 
 
As capacidades de armazenagem de resíduos na instalação indicam-se no 
Quadro III.4. 
 

Quadro III.4 – Capacidade de armazenagem de resíduos no CIVTRHI 

Capacidade de armazenagem 
Resíduos Ambiente 

refrigerado 
Temperatura 

ambiente 
Resíduos hospitalares sólidos (t) 336 (1) 224 (1) 
Resíduos hospitalares líquidos (m3) - 2x30 
Resíduos industriais sólidos (t) - 650 
Resíduos industriais líquidos (m3) - 1x15 + 1x35 

(1) – Capacidade de armazenagem de contentores em estantes 
 
Os tanques de armazenagem de resíduos líquidos serão cobertos e disporão de uma 
bacia de contenção com uma capacidade de 120 m3. 
 
O consumo de produtos químicos está essencialmente associado ao tratamento das 
emissões gasosas do incinerador, como referido, cujos valores anuais estão indicados 
no Quadro III.5. No mesmo quadro, indicam-se as respectivas capacidades de 
armazenagem. 
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Quadro III.5 – Consumo de produtos químicos 

Tipo de Resíduos Consumo Capacidade de 
armazenagem (m3) 

Cal (t/ano) 200 80 
Carvão activado (t/ano) 30 2 
Solução de amónia a 25% (m3/ano) 71 1 
Detergente para lavagens (m3/ano) 1 1 
Reagentes para ETAR (m3/ano) 1 1 

 
5.3 Consumo de Combustíveis e Energia Eléctrica 

Os resíduos hospitalares e industriais incineráveis constituem-se como o combustível 
principal, prevendo-se também utilizar GPL (propano) como combustível auxiliar na 
unidade de incineração. 
 
A energia eléctrica será consumida no accionamento dos equipamentos e em 
iluminação. 
 
A incineração dos resíduos dará origem à auto-produção de energia térmica e eléctrica, 
em que a primeira será utilizada internamente na instalação, designadamente na 
produção de água quente para lavagem de contentores e viaturas, e a segunda exportada 
para a rede eléctrica pública. 
 
No Quadro III.6 apresenta-se a previsão do consumo de combustível e de energia 
eléctrica, bem como da auto-produção de energia eléctrica.  
 

Quadro III.6 – Consumos e auto-produção de energia 

Tipo de Energia  Quantitativos 
Consumos anuais de propano e de energia eléctrica 

Propano, t/ano 27 
Energia eléctrica, MWh/ano 4 020 

Auto-produção de energia eléctrica 
Energia eléctrica, MWh/ano 4 440 

 
5.4 Descrição das Instalações 

5.4.1 Áreas ocupadas 

O CIVTRHI irá ser instalado num lote com a área total de cerca de 5 ha, com a seguinte 
ocupação: 
 

• Área de circulação viária:....................................... 5 824 m2; 
• Área verde: ........................................................... 15 835 m2; 
• Área de implantação do edifício administrativo: ...... 296 m2; 
• Área de implantação dos pavilhões industriais: ..... 6 880 m2; 
• Área não ocupada:................................................ 21 165 m2. 
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No Quadro III.7, discriminam-se as áreas brutas dos edifícios/pavilhões previstos para o 
CIVTRHI. 
 

Quadro III.7 – Áreas Brutas dos Edifícios/Pavilhões 

Designação Área bruta (m2) 

A – Edifício Administrativo (inclui laboratório e serviços gerais) 
Piso 0 – 272 

Piso 1 – 272 

B – Pavilhão de Resíduos Industriais 1 047 

C – Pavilhão do Incinerador 
Piso -1 – 451 
Piso 0 – 1 140 
Piso 1 – 310 

D – Pavilhão de Resíduos Hospitalares 3 396 

E – Pavilhão da Reciclagem 1 250 

 
No Volume de Anexos foram incluídos os desenhos do projecto de arquitectura E-AQ-
01 – Implantação e Perfis (Escala 1:500) e E-AQ-03 – Planta Piso 0 (Escala 1:200). 
 

5.4.2 Áreas funcionais 

O CIVTRHI, para além dos edifícios indicados, que se distribuem horizontalmente ao 
longo do lote, irá integrar outras valências de apoio necessárias ao perfeito 
funcionamento da instalação, como são exemplo o posto de transformação; grupo 
gerador de emergência; área técnica de mecânica e ventilações; zona de tanques de 
abastecimento de combustível (GPL); zona de lavagem e desinfecção de viaturas; 
oficina geral, portarias e área de estacionamento de viaturas pesadas e ligeiras. A 
Figura III.3 apresenta as áreas e circuitos funcionais da instalação. 
 

 Edifício Administrativo 
O Edifício Administrativo é organizado em dois pisos acima da cota de soleira e 
ocupa uma área bruta aproximada de 544 m2. Os espaços interiores são divididos em 
zonas públicas e privadas. Assim, no piso 0, encontram-se as dependências de maior 
utilização pública/exterior, designadamente atendimento, sala de espera, laboratório, 
bem como os acessos verticais ao piso 1 e zonas de pessoal (balneários e sala de 
convívio). No piso 0 é ainda possível o acesso ao pavilhão de incineração de 
resíduos.  
 
No piso 1, centram-se as dependências de carácter mais privativo, como o gabinete 
de administração, secretariado, sala de reuniões, sala de formação, bem como os 
apoios sanitários. Neste piso permite-se, ainda, o acesso à casa de máquinas e à sala 
de controlo do incinerador.  



 

Resíduos Não Recicláveis 

Resíduos Grupo III Tratados 
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 Pavilhão de Resíduos Industriais  
A Área de Resíduos Industriais é composta por uma só nave, com um pé direito útil 
de 8,50 m e uma área de implantação de 1 047 m2. A nave foi organizada 
espacialmente de modo a proporcionar o arrumo dos resíduos em estantes metálicas, 
posicionadas estrategicamente em relação ao alimentador mecânico do incinerador. 
Na zona de entrada estão localizados dois tanques para lamas e uma zona de 
transferência de líquidos para os tanques de armazenagem localizados no exterior 
(cobertos). O acesso à nave será feito através de um cais de cargas e descargas na 
fachada Norte/Nascente e toda a circulação interior é feita por um corredor ao nível 
do piso 0.  
 

 Pavilhão do Incinerador  
A zona de incineração, tal como a de resíduos industriais, é composta por uma só 
nave, com três pisos (piso 1, piso 0 e piso -1), onde decorre todo o processo de 
incineração de resíduos. O abastecimento ao incinerador é feito através das naves 
laterais de resíduos industriais e hospitalares, podendo eventualmente ser abastecido 
também por uma entrada exterior pela fachada principal do complexo, a Poente. Na 
fachada Norte/Nascente encontra-se um acesso de viaturas pesadas necessário para a 
montagem e/ou reparação do incinerador. No piso -1 desta nave, encontram-se 
algumas zonas técnicas necessárias ao perfeito funcionamento do processo, bem 
como a zona de recolha das escórias e cinzas de incineração. No piso 1 localiza-se a 
sala de controlo. 
 

 Pavilhão dos Resíduos Hospitalares  
No pavilhão de resíduos hospitalares são recepcionados os resíduos hospitalares dos 
Grupos III e IV, de onde é efectuado o seu encaminhamento para tratamento por 
incineração ou desinfecção, sendo seguido o princípio “First In, First Out”. 
 
Para além das zonas de armazenagem dos contentores de resíduos, em ambiente 
normal ou refrigerado, o pavilhão de resíduos hospitalares dispõe de uma zona de 
lavagem e desinfecção de contentores reutilizáveis, estufa e zona de armazenagem 
para contentores limpos. 
 
A armazenagem de resíduos, em ambiente normal e refrigerado, será realizada em 
estruturas de empilhamento, ocupando os 8,50 m disponíveis de pé direito. O 
abastecimento a esta nave será feito através de um cais de cargas e descargas 
localizado na fachada tardoz, a Norte/Nascente.  
 
A zona de lavagem e desinfecção de contentores sujos, estufa e armazenagem de 
contentores limpos comunicará directamente com a zona de armazenagem e com o 
pavilhão de reciclagem. A armazenagem dos contentores limpos será, à semelhança 
de situações anteriores, executada em estruturas de empilhamento aproveitando os 
8,50 m de pé direito disponível da nave. Também, as cargas e descargas serão 
executadas na fachada tardoz do complexo através de um cais.  
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Os contentores com os resíduos destinados a incineração são colocados em sistema 
automático de transporte que os descarrega directamente no incinerador. Os resíduos 
hospitalares que não sejam de incineração obrigatória (Grupo III) poderão ser 
conduzidos para incineração ou desinfecção. Os contentores com os resíduos 
destinados a desinfecção são colocados em sistema automático de transporte que os 
encaminha para o equipamento de desinfecção, a instalar no pavilhão da reciclagem. 
 

 Pavilhão da Reciclagem  
A nave de reciclagem da área de Resíduos Hospitalares é composta por um armazém 
simples, onde será instalada a operação de triagem/separação e a operação de 
desinfecção dos resíduos por microondas. O seu abastecimento será feito pela 
fachada Sul e a sua recolha será pela fachada Norte/Nascente, através de um cais de 
carga/descarga.  

 
 Espaços exteriores  
Os espaços exteriores ao edifício administrativo e pavilhões das operações de 
valorização/tratamento estão concebidos de forma a permitirem fluidez nas 
circulações dos diferentes tipos de veículos. 
 
Conjuntamente com o projecto de arquitectura foi ainda desenvolvido um projecto de 
arranjos exteriores para dinamizar os espaços verdes circundantes onde serão 
plantadas espécies arbóreas e de outros estratos, melhorando assim o enquadramento 
visual de todo o complexo.  
 

5.5 Descrição dos Processos de Valorização/Tratamento 

Neste ponto efectua-se a descrição dos processos de valorização e tratamento dos 
resíduos a recepcionar no CIVTRHI, que se apresentam de forma esquemática na 
Figura III.4. 
 
Na Figura III.5 apresenta-se o balanço de massas das unidades funcionais do CIVTRHI. 
 

5.5.1 Procedimento de controlo e aceitação de resíduos 

5.5.1.1 Resíduos industriais  

 Verificação de Admissibilidade 
A aceitação de resíduos industriais para incineração no CIVTRHI é precedida pela 
determinação da sua admissibilidade, mediante um processo de verificação do 
cumprimento dos requisitos exigíveis.  
 
O procedimento comporta os seguintes passos: 
 
• Pedido de aceitação efectuado pelo produtor/detentor do resíduo, acompanhado de 

toda a informação disponível sobre a identificação e caracterização desse resíduo e 
de uma amostra representativa do mesmo; 
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• Estudo detalhado do resíduo através de ensaios laboratoriais, com o objectivo de 
confirmar e/ou complementar a informação fornecida pelo produtor/detentor e a 
determinar se este se enquadra no âmbito da licença do CIVTRHI; 

• Emissão de Documento de Aceitação (DA), onde as condições operacionais e 
comerciais se encontram definidas. 

 
 Verificação de conformidade à entrada da instalação 
À entrada da instalação é efectuada uma inspecção dos documentos de expedição e 
da carga dos veículos, que poderá incluir as seguintes operações: 
 
– Inspecção visual primária; 

– Recolha de amostras para análise segundo um plano de amostragem definido na 
fase de admissibilidade; 

– Realização de análises químicas e/ou verificação de características físicas das 
amostras, com vista a determinar a sua conformidade com o DA; 

– Recolha de amostras para permitir um controlo posterior das operações e sua 
conservação por um período mínimo de 1 mês. 

 
No caso da carga não estar conforme com o documento de aceitação, aquela é 
marcada e conduzida à zona de armazenagem de “não conformidades”, sendo o 
expedidor do resíduo posteriormente notificado com vista à sua devolução. 
 
A carga aceite é pesada e etiquetada, sendo efectuado o seu registo no sistema 
informático da unidade. 
 
Na Figura III.6 apresenta-se um diagrama esquemático do procedimento de aceitação 
de resíduos industriais. 
 

5.5.1.2 Resíduos hospitalares 

Os procedimentos de controlo/aceitação dos resíduos hospitalares são efectuados de 
acordo com o disposto no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 85/2005, de 28 de Abril, que 
transpõe a Directiva n.º 2000/76/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de 
Dezembro, relativa à incineração de resíduos. 

 
 Verificação de Admissibilidade 
Antes da recepção dos resíduos na instalação de incineração, o CIVTRHI procede à 
obtenção de dados sobre os mesmos, a fim de verificar a sua conformidade com os 
requisitos da licença de instalação. Esses dados incluem: 
 
a) Todas as informações sobre o processo de geração do resíduo; 
b) A composição física e química dos resíduos, bem como todas as outras 

informações necessárias para avaliar a sua adequação ao processo de tratamento 
previsto; 

c) As características de risco associadas aos resíduos, as substâncias com as quais 
não podem ser misturados e as precauções a tomar na sua manipulação. 
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Figura III.6 – Procedimento de Aceitação de Resíduos Industriais no CIVITRHI 
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 Verificação de conformidade à entrada da instalação 
A recolha e transporte para tratamento dos resíduos hospitalares são efectuados pelo 
SUCH – Serviço de Utilização Comum dos Hospitais junto das várias unidades 
produtoras no país.  
 
Os resíduos são embalados e selados em conformidade com o Despacho n.º 242/96, 
de 13 de Agosto, antes de serem colocados nos respectivos contentores de transporte. 
Este é assegurado por uma equipa técnica especializada, com formação para o 
transporte de mercadorias perigosas por estrada (Decreto-Lei n.º 170-A/2007, de 4 de 
Maio), em viaturas apropriadas e de uso exclusivo para o efeito.  
 
À entrada do CIVTRHI, o operador verifica a documentação exigível, inspecciona a 
carga, regista e pesa os resíduos e procede à recolha de amostras representativas, 
excepto no caso dos resíduos hospitalares infecciosos, de acordo com a alínea b) do 
n.º 3, do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 85/2005, de 28 de Abril. 
 
A recolha de amostras destina-se a permitir a verificação de conformidade com as 
informações obtidas na fase de admissibilidade e permitir às autoridades competentes 
identificar a natureza dos resíduos tratados. Estas amostras serão guardadas durante, 
pelo menos, um mês após a incineração. 
 
Após conclusão dos procedimentos de controlo e verificação da conformidade da 
carga com os requisitos exigíveis, os resíduos são colocados na linha de entrada para 
tratamento.  
 

5.5.2 Incineração de resíduos hospitalares e industriais 

A instalação de incineração, destinada ao tratamento de resíduos hospitalares e 
industriais perigosos, foi dimensionada para uma capacidade de 10 000 t/ano 
(1 400 kg/h), correspondendo a uma potência térmica de 5,83 MWt (na base de um 
poder calorífico de 15 MJ/kg).  
 
O processo de tratamento dos resíduos utiliza a tecnologia de pirólise/gaseificação em 
forno estático, constituído por duas câmaras de combustão, ou seja, primária e 
secundária, cuja concepção e processo de controlo permitirão garantir o tratamento 
térmico completo dos resíduos, dando resposta integral não só aos requisitos do 
Decreto-Lei n.º 85/2005, de 28 de Abril, que transpôs a Directiva n.º 2000/76/CE, 
relativa à incineração de resíduos, bem como às Melhores Técnicas Disponíveis, de 
acordo com o BREF “Waste Incineration”. 
 
Na Figura III.7 apresenta-se uma vista esquemática do conjunto da instalação de 
incineração, que inclui o incinerador, a produção de vapor na caldeira e a turbina de 
vapor para geração de energia eléctrica, bem como o sistema de tratamento das 
emissões gasosas.   
 
O equipamento da instalação de incineração e o software de controlo processual foram 
concebidos para minimizar a interferência do operador, garantindo que o tratamento 
térmico dos resíduos é realizado automaticamente em condições seguras e controladas. 



 
CIVTRHI – Centro Integrado de Valorização 
e Tratamento de Resíduos Hospitalares e 

Industriais 
Estudo de Impacte Ambiental 

Figura III.7 – Incineração, Produção de 
Energia Eléctrica e Tratamento de Gases 

Legenda: 

1 – Sistema de alimentação de resíduos  10 – Silo de cal 
2 – Incinerador 11 – "Big‐bag" de carvão activado 
3 – Ventiladores e sistemas de ar de combustão 12 – Sistema de monitorização em contínuo das emissões gasosas 
4 – Sistema de redução das emissões de NOx (SNCR) 13 – Ventilador de exaustão 
5 – Sistema automático de remoção de escórias 14 – Chaminé  
6 e 7 – Caldeira de produção de vapor 15 – Turbina de vapor 
8 – Coluna de "quenching" 16 – Torre de arrefecimento 
9 – Filtro de mangas 17 – Escadas e plataformas  
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a) Sistema de alimentação ao incinerador 
A alimentação é feita através de um sistema hidráulico de elevação e basculamento 
de contentores, que é accionado manualmente de acordo com informação produzida 
pelo sistema de controlo do equipamento, sendo normalmente realizado a intervalos 
de 5 a 6 vezes por hora. Os resíduos líquidos, armazenados em reservatórios, são 
transferidos por bombagem para o incinerador, sendo injectados na câmara primária, 
através de um bico injector especialmente concebido para o efeito. 
 
O sistema de alimentação ao incinerador está representado na Foto III.1. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto III.1 – Alimentação dos resíduos em contentores ao incinerador 
 
b) Unidade de combustão 

O incinerador a instalar no CIVTRHI é de concepção pirolítica em dois estágios, da 
Envikraft (cf. Foto III.2). No primeiro estágio, designado por pirólise, os resíduos são 
submetidos a temperaturas de 650-800 ºC, num ambiente com carência de oxigénio, 
onde se dá a decomposição térmica dos resíduos, com formação de gases 
combustíveis e de material sólido não combustível (escórias). No segundo estágio, 
processa-se a combustão dos gases de pirólise na presença de oxigénio em excesso, 
para garantir a reacção completa. 
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Foto III.2 – Incinerador da Envikraft 
 
A câmara de combustão primária, revestida a refractário, está equipada com uma 
abertura para a alimentação dos resíduos sólidos no topo, queimador a gás propano e 
sistema automático de extracção de escórias no fundo.  
 
Os resíduos são alimentados à câmara de combustão primária, onde o seu 
aquecimento e incineração são promovidos pelas paredes quentes de refractário e 
pelo queimador primário (potência de 1,4 MW), com regulação automática da 
temperatura.  
 
A câmara primária está equipada com um sistema de injecção de ar, regulado 
automaticamente pelo sistema de controlo. A temperatura no interior da câmara é 
regulada através da reinjecção dos gases de combustão arrefecidos (160ºC) e também 
através da injecção de água. 
 
O sistema de extracção de escórias, situado no fundo da câmara primária, promove a 
rotação dos resíduos, garantindo que a sua combustão é completa, antes de serem 
extraídas do incinerador para uma tremonha ligada ao respectivo contentor de 
armazenagem.  
 
Os sistemas considerados de combustão primária e de extracção de escórias 
permitem garantir nestas, de acordo com os requisitos do Decreto-Lei n.º 85/2005, 
um teor de Compostos Orgânicos Totais (COT) inferior a 3% e uma perda por 
combustão inferior a 5% em matéria seca. 
 
O segundo estágio de incineração compreende a combustão da fase gasosa e das 
partículas resultantes da pirólise ocorrida na primeira câmara de combustão. 
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Na câmara secundária é assegurado um tempo de retenção de 2 segundos à 
temperatura mínima de 1 100 ºC, a qual dispõe de um queimador auxiliar a gás 
propano (potência de 3,0 MW), com regulação automática da temperatura, de modo a 
permitir a manutenção das condições mínimas de temperatura exigíveis.  
 
Assim, para além de serem garantidos o tempo de retenção e a temperatura dos gases 
na câmara de pós-combustão, de acordo com os requisitos do Decreto-Lei 
n.º 85/2005, o sistema de controlo dá resposta integral às outras exigências dessa 
legislação, ou seja: 
 
– O queimador auxiliar da câmara de pós-combustão arranca automaticamente para 

garantir em todas as situações a temperatura mínima de 1 100 ºC; 

– No caso de se verificar qualquer anomalia que impeça a manutenção da 
temperatura de 1 100 ºC na câmara de pós-combustão, ou excedências aos valores 
limite de emissão de poluentes, monitorizados em contínuo, é interrompida 
automaticamente a alimentação de resíduos ao incinerador. 

 
c) Sistema de produção de vapor e de energia eléctrica  

A energia contida nos gases quentes da câmara de pós-combustão é aproveitada na 
produção de vapor saturado, na caldeira de produção de vapor, e no pré-aquecimento 
da água de alimentação à caldeira.  
 
A caldeira de produção de vapor, que dispõe de sistema de recolha de cinzas 
volantes, tem as seguintes características principais: 
 
. Potência térmica: ........................................ 5,37 MW; 

. Produção de vapor: ..................................... 4,33 MW; 

. Caudal de vapor:......................................... 6,765 t/h; 

. Pressão de vapor:........................................ 13 bar; 

. Temperatura de vapor:................................ 191 ºC. 
 
O vapor gerado na caldeira irá ser expandido numa turbina com condensação. 
Acoplado à turbina estará um gerador eléctrico (alternador), com a potência eléctrica 
instalada de 620 kW. 
 
As características de funcionamento da turbina são: 
 
. Caudal de vapor:..................................................... 6 500 kg/h; 

. Pressão de vapor à entrada: .................................... 12 bar (a) (saturado); 

. Pressão de vapor à saída:........................................ 0,2 bar (a); 
 
Depois da sua laminagem na turbina, o vapor é condensado num permutador de calor 
(condensador), por intermédio de um circuito fechado de água de arrefecimento com 
torres de refrigeração (descrito em 5.6.5). 
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O condensado do vapor é recolhido num tanque, sendo em seguida enviado para a 
unidade de desarejamento com pré-reaquecimento, para remoção de oxigénio e de 
ouros gases dissolvidos. 
 
Daqui, é transferido por bombagem para a caldeira como água de alimentação, 
passando previamente por um pré-aquecedor (economizador), onde a sua 
temperatura é aumentada até cerca de 170 ºC por recuperação de calor dos gases de 
combustão. 
 

d) Sistemas de potência  
A turbina de condensação será ligada a um alternador, do tipo trifásico síncrono, com 
potência de 1 032 kVA, a qual será gerada à tensão nominal de 0,4 kV e 50 Hz. 
 
O alternador será ligado a um transformador de potência de 1 500 kVA, que por sua 
vez liga ao ponto de recepção (PTC CHAM218 Carvoeira), a cerca de 1 km de 
distância, já atribuído pela DGEG em 22 de Março de 2010 (ver Anexo III). 
 

e) Sistema de manuseamento de escórias e cinzas 
A unidade de combustão está equipada com dois transportadores helicoidais, 
localizados na soleira do incinerador, que ligam a um contentor de armazenagem 
com 5 m3 de capacidade. Os transportadores, de baixa velocidade, promovem a 
mistura e queima completa do material, o que permite um reduzido teor de cinzas 
volantes nas escórias.  
 
A remoção de cinzas volantes é realizada na caldeira, torre de “quench” e filtros de 
mangas, através de sistema semelhante ao descrito para as escórias. Os materiais 
residuais serão armazenados num contentor com capacidade para 10 t de cinzas. 
 

5.5.3 Desinfecção de resíduos hospitalares 

O tratamento de resíduos hospitalares do Grupo III por desinfecção utilizará uma 
alternativa tecnológica à autoclavagem estática, baseada em tratamento por microondas 
com trituração integrada, estando considerada a instalação de uma unidade de 
desinfecção, com espaço reservado para uma segunda, se necessário. Na Foto III.3 
apresenta-se uma vista do equipamento de desinfecção por microondas análogo ao que 
irá ser instalado no CIVTRHI. 
 
A unidade de desinfecção será utilizada também para demonstração e teste, visando 
aprofundar o conhecimento das potencialidades destas tecnologias, incluindo a 
avaliação da eventual viabilidade da reciclagem de determinadas fracções após 
pré-tratamento. 
 
O processo de desinfecção por microondas desenvolve-se em duas fases: a primeira, de 
redução granulométrica e a segunda de exposição a temperaturas da ordem dos 100 ºC, 
durante 1 h, para destruição completa dos organismos patogénicos. 
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Foto III.3 – Equipamento de Desinfecção por Microondas 
 
Os resíduos são introduzidos no equipamento através de um sistema de alimentação 
automático, que descarrega o contentor directamente na tremonha de recepção. A 
tremonha opera em pressão negativa, de modo a prevenir a dispersão de material 
particulado que eventualmente se possa desprender na operação de carga. O volume de 
ar captado, 2 400 m3/h, em média, é sujeito a tratamento em sistema descrito mais 
adiante. 
 
A redução granulométrica decorre em triturador de rolos, com 4 eixos e potência de 
34 kW, que incorpora um crivo para corte a 20 mm. 
 
Após trituração, os resíduos são conduzidos por um parafuso sem-fim à segunda fase do 
processo de desinfecção. Esta desenvolve-se em forno bicompartimentado, cada 
compartimento incorporando seis geradores de microondas (magnetrões), de 2 kW cada. 
A tecnologia a instalar no CIVTRHI permite aquecer a carga de uma forma homogénea, 
com um rápido aumento de temperatura. O sistema de controlo, através de ajustamentos 
na potência dos magnetrões e da velocidade do transportador, permite a manutenção da 
temperatura de operação para a eficiência de eliminação de patogénicos desejada.  
 
Após passagem pelo forno de microondas, o transportador descarrega os resíduos na 
tremonha final, onde estes são mantidos a 100 ºC, por uma 1 h, através da traçagem 
eléctrica da tremonha. 
 
As características principais do equipamento são as seguintes: 
 

• Capacidade de processamento:......................250 kg/h (média de 530 t por ano por 
turno) 

• Nível máximo de esterilização: ....................99,9999% 
• Redução de volume: .....................................80% 
• Potência: .......................................................60 kW 
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• Frequência das microondas: ..........................2 450 MHz 
• Ruído: ............................................................81 dB(A), a 1 m 
• Dimensões: ....................................................10,3 × 3,5 × 4,7 m 

 
O sistema de tratamento do ar extraído na tremonha de alimentação é constituído por 
um filtro de mangas, um filtro HEPA (grau de filtração H13) e um filtro de carvão 
activado. O ar é aspirado da tremonha através de um ventilador com 1,1 kW e caudal de 
2 400 m3//h, sendo descarregado, após tratamento. 
 

5.5.4 Triagem de resíduos 

Prevê-se instalar uma operação de triagem para preparação para incineração de resíduos 
de embalagens de medicamentos e de medicamentos fora de uso, vendidos nas 
farmácias e que tenham sido devolvidos pelos utentes/consumidores e posteriormente 
recolhidos selectivamente pela VALORMED, bem como resíduos resultantes do 
processo da actividade da indústria farmacêutica e da distribuição de medicamentos, 
designadamente embalagens de matérias-primas, embalagens resultantes das operações 
de produção e enchimento, embalagens de transporte e resíduos de embalagens de 
medicamentos e de outros produtos.  
 
O processo é, de forma sintética, constituído pelas seguintes operações: 
 

• Recepção e pesagem: os resíduos, acondicionados em embalagens próprias (big-
bags), devidamente identificadas com codificação compatível com um sistema de 
leitura óptica, são submetidos a pesagem e registo à chegada ao CIVTRHI; 

• Remoção do sistema de contentorização dos resíduos: os big-bags, após 
descarga, são higienizados e dobrados, ficando disponíveis para nova utilização, 
para o que são armazenados para reexpedição. Os sacos plásticos (“verdinhos”) 
que contêm os resíduos são removidos, após o que são comprimidos, seguindo 
para expedição e posterior reciclagem. O conteúdo dos “verdinhos” é 
descarregado num tapete transportador, e encaminhado até à primeira operação de 
triagem, onde se processa a separação da fracção destinada a valorização 
energética das fracções recicláveis; 

• Remoção de ferrosos: os resíduos descarregados no tapete transportador são 
submetidos à acção de um separador electromagnético, do tipo “overband”, que 
remove a fracção ferrosa para um tapete lateral; 

• Triagem: a operação será efectuada em prato giratório de triagem, colocado sobre 
bastidor circular, instalado em cabine climatizada. Nesta mesa são separadas as 
embalagens de papel e cartão do respectivo conteúdo. Estas são conduzidas por 
tapete transportador até um compactador, onde são produzidos fardos que seguem 
para reciclagem. O conteúdo das embalagens, ou seja blisters ou frascos, será 
igualmente separado, sendo os blisters e o conteúdo dos frascos, sólido e líquido, 
encaminhados para incineração e os frascos conduzidos aos respectivos circuitos 
de reciclagem, de acordo com o material constituinte.  
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As características do equipamento principal indicam-se abaixo: 
 

 Tapete transportador de triagem 
• Desenvolvimento: .........................................4,0 m 
• Largura da banda: .........................................800 mm (útil 650 mm) 
• Angulo de inclinação:...................................0º 
• Velocidade do tapete: ...................................3 – 12 m/mim 
• Potência do motor:........................................1,5 kW 

 
 Separador electromagnético 
• Potência do electroíman: ..............................3,6 kW 
• Potência do motor de accionamento:............2,2 kW 
• Largura do tapete:.........................................650 mm 
• Velocidade do tapete: ...................................2 m/s 
• Altura de acção: ............................................310 mm. 

 
 Prato giratório de triagem 
• Diâmetro exterior:.........................................6000 mm 
• Potência do motor:........................................2,2 CV 
• Largura útil de triagem: ................................650 mm 
• Velocidade do prato:.....................................2 – 8 m/min 

 
 Cabine de Triagem 
• Largura: ........................................................10 m 
• Comprimento: ...............................................10 m 
• Altura livre interior:......................................2,5 m 

 
5.6 Serviços Auxiliares 

5.6.1 Água potável e água de serviço 

O abastecimento de água potável à instalação será realizado através de um ramal, com 
cerca de 600 m de extensão, a estabelecer a partir da conduta da Câmara Municipal da 
Chamusca que abastece o Eco-Parque do Relvão (ver Figura III.8). 
 
A água para uso industrial será fornecida a partir de dois furos de captação a executar no 
terreno do CIVTRHI. Os furos terão 200 m de profundidade, diâmetro de perfuração de 
8”, com revestimento em PVC DN140, PN10. Os furos serão dotados de bomba 
submersível e de grupo sobrepressor, para o caudal a obter. 
 
A água captada alimentará um reservatório, em betão, com capacidade para 200 m3. 
Este servirá, através de bombagem, quer a rede armada de incêndios, quer a rede de 
lavagem de pavimentos e contentores da unidade, e, ainda, a rede de rega, garantindo 
sempre o volume para incêndios (140 m3) por controlo de níveis.  
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5.6.2 Energia eléctrica 

O abastecimento de energia eléctrica ao CIVTRHI será estabelecido através de um 
ramal subterrâneo com ligação directa à Rede de Média Tensão de 30 kV (Figura III.8). 
A ligação será enterrada em vala, com a profundidade adequada e com a respectiva 
protecção mecânica, desde a origem até à entrada no Posto de Transformação e 
seccionamento (PTS), que integra o PT privativo da instalação. 
 
O PT será equipado com dois transformadores com a potência de 800 kVA cada um e 
destinar-se-ão a alimentar os consumidores da instalação. Assim, o CIVTRHI terá uma 
potência total disponível de 1 600 kVA, embora se preveja que o PT funcione 
normalmente apenas com um dos transformadores, ficando o outro como reserva. 
 
Como fonte de energia de emergência, em caso de falha da rede pública, foi considerado 
um grupo electrogéneo com a potência de 500 kVA, localizado em sala anexa ao Posto 
de Transformação. O grupo gerará a energia à tensão de 400 V e será ligado 
directamente ao inversor automático instalado no QGBT. 
 
A autonomia da rede de emergência será conseguida pela continuidade do 
abastecimento de gasóleo, sendo a capacidade do depósito de 500 litros. Para prevenir 
falhas prolongadas no abastecimento de energia, prevê-se a instalação de um 
reservatório exterior, com capacidade de cerca de 2 m3, para alimentar o grupo gerador, 
se necessário, em funcionamento contínuo, durante 24 horas. 
 

5.6.3 Ar comprimido 

O CIVTRHI incorporará um sistema de produção e rede de distribuição de ar 
comprimido para accionamento pneumático de equipamentos e para tomadas de 
serviço/limpeza.  
 
A produção de ar será garantida através de uma central automática compacta, 
constituída por três grupos electro-compressores rotativos de parafuso, com débito de 
2,97 m3/min para uma pressão de 9 bar. 
 
A central incluirá, ainda, um reservatório de acumulação de ar comprimido com 
1 100 litros de capacidade, a uma pressão de 10 bar, e um sistema de tratamento de ar, 
constituído por secador de ar comprimido por refrigeração, microfiltro e separador de 
condensados. 
 

5.6.4 Refrigeração 

A zona de armazenagem de resíduos em ambiente refrigerado, no pavilhão de resíduos 
hospitalares, será equipada com uma central de refrigeração, com uma potência total de 
322,2 kW.  
 
A central será constituída por dois compressores de parafuso, semi-herméticos, a 
R404A, com potência unitária de 161,1 kW, incluindo condensador a ar. A cada 
compressor estará associado um evaporador, próprio para instalação em armazéns de 
grande altura, a localizar-se no tecto do mesmo. 
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As paredes e cobertura do armazém serão isoladas termicamente com painéis 
isotérmicos próprios para instalações frigoríficas e o pavimento será alvo de isolamento 
térmico reforçado. 
 

5.6.5 Produção de água quente e água refrigerada 

a) Circuito de água de refrigeração 
A instalação irá dispor de um circuito fechado de arrefecimento de água afecto ao 
condensador da turbina de vapor, com duas torres de refrigeração. 
 
As torres funcionarão em contra-corrente com extracção forçada de ar, utilizando 
materiais resistentes à corrosão, com reduzida manutenção. A sua concepção 
optimizada permite minimizar o consumo de energia eléctrica e os níveis de ruído 
emitidos. 
 
As perdas de água por evaporação, por arrastamento de gotas (minimizado pela 
existência de eliminadores de gotas) e purgas serão compensadas através da entrada 
de água fresca de reposição no tanque de água arrefecida. A purga será conduzida à 
ETARI para tratamento. 
 
O sistema compreende ainda uma unidade de condicionamento químico da água de 
refrigeração para controlo de crescimentos orgânicos, depósitos e incrustações no 
circuito. 
 

b) Central térmica 
Prevê-se a instalação de uma central de permuta de calor do tipo vapor-água com a 
potência de 2,0 MW com vista à produção de água quente para utilização na lavagem 
dos contentores de resíduos e viaturas. 
 
Esta central produzirá água quente a partir de uma linha de vapor disponibilizada 
pela central de incineração, sendo constituída por um permutador de tubos 
corrugado, do tipo compacto, e com uma grande eficiência térmica, próprio para 
instalações a vapor. 
 
As características principais do equipamento são as seguintes: 
 
– Potência Térmica: ............................................................2 MW; 

– Temperatura/Pressão de entrada no circuito primário:....191ºC/13bar; 

– Caudal mássico de circulação no circuito primário:........3612 kg/h; 

– Temperatura de saída no circuito secundário: .................95ºC; 

– Caudal mássico de circulação no circuito secundário: ....2150 kg/h. 
 
Como reserva, será instalada uma caldeira de produção de água quente, com 
queimador modulante a gás propano, a ser utilizada em caso de paragem da linha de 
incineração de resíduos. 
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As características principais da caldeira indicam-se seguidamente: 
 
– Potência nominal (80/60ºC): .............. 1000 kW; 

– Potência máxima do queimador: ........ 1037 kW; 

– Temperatura max. serviço: ................. 105ºC; 

– Pressão trabalho max./min.:................ 6/9 bar; 

– Rendimento (80/60°C):....................... 96,4%; 

– Caudal de água: .................................. 42,9 m3/h. 
 
A esta caldeira estará associado uma chaminé para evacuação dos gases de 
combustão, com uma altura de 23 m e diâmetro mínimo de 500 mm. 
 

c) Águas quentes sanitárias 
A produção de água quente sanitária (AQS) será realizada com recurso a sistema 
solar térmico, constituído por dois colectores solares, associados a um depósito de 
200 litros de capacidade, equipado com permutador interior e resistência eléctrica de 
apoio. 
 

5.6.6 Armazenagem de Combustível 

Prevê-se instalar um reservatório de GPL, superficial, fixo, com capacidade de 30 m3. A 
sua localização está indicada na planta de implantação da instalação apresentada em 
anexo. 
 
O local de armazenagem será pavimentado e dotado de pendente para o exterior da área, 
de modo a evitar acumulações sob o reservatório em caso de derrame. 
 
A instalação será dotada de todos os sistemas de segurança exigidos pela legislação 
aplicável (Portaria n.º 460/2001, de 8 de Maio), designadamente entre outros, válvulas 
de segurança, ligação à terra, sistema automático de pulverização de água e rede de 
extintores. 
 

5.6.7 Ventilação e climatização 

Prevêem-se dois tipos de soluções de ventilação/climatização, um a ser utilizado no 
edifício administrativo e o outro nas naves industriais. 
 
Assim, no edifício administrativo prevê-se a instalação de um sistema do tipo 
VRF (variable refrigerant flow) em todas as áreas, excepto nas instalações sanitárias e 
áreas de sujos em que a ventilação será garantida por rede de condutas e ventilador 
independente das restantes extracções.  
 
As naves industriais estarão apenas dotadas de sistemas de ventilação mecânica, sem 
aquecimento ou arrefecimento ambiente, estando o sistema preparado para funcionar em 
regime de desenfumagem, em virtude do risco de incêndio que as instalações 
comportam. 
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5.6.8 Lavagem de contentores  

Prevê-se a instalação de dois túneis de lavagem para contentores de resíduos 
hospitalares, em 3 estágios (enxaguamento prévio, desengorduramento e lavagem), 
incluindo secagem, com uma potência térmica unitária de 1 MW. 
 
Os túneis de lavagem utilizarão água quente fornecida pela central térmica prevista 
(cf. ponto 5.6.5). 
 

5.7 Instalações de Apoio 

Para além das unidades processuais e das utilidades, a instalação irá incluir as 
funcionalidades descritas a seguir. 

 
 Portaria e Controlo de Radiação 
Estão considerados dois postos de controlo de entradas e saídas da instalação, um na 
extrema Noroeste (saídas) e outro na extrema Sul (entradas) do lote. 
 
Na portaria Sul, far-se-á a pesagem, controlo e registo da entrada de resíduos. 
 
Aqui será instalado um sistema para controlo de radioactividade, com painel de 
controlo e alarme audiovisual localizado na portaria. 
 

 Lavagem de viaturas 
Prevê-se a instalação de uma zona de lavagem de viaturas, localizada no sector 
Nordeste do lote, com uma área de 87,9 m2.  
 

 Laboratório 
Localizado no piso térreo do edifício administrativo, ocupa uma área de 102 m2, 
estando-lhe associados um gabinete, uma sala de amostras e uma sala de arquivo.  

 
5.8 Aspectos Ambientais do Projecto 

5.8.1 Consumo e tratamento de água 

A água industrial na instalação, que será proveniente de dois furos de captação a 
construir no lote do CIVTRHI, terá as seguintes utilizações principais: 
 

• Lavagem e desinfecção de contentores e viaturas; 

• Lavagem de equipamento e pavimentos; 

• Compensação das purgas da caldeira e do circuito de arrefecimento de água para 
condensação do vapor; 

• Torre de “quench” do sistema de tratamento dos gases. 
 
O consumo anual de água industrial será de cerca de 12 775 m3 e o de água potável 
cerca de 1 425 m3, neste último caso a ser fornecida pela rede pública. 
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A água destinada à compensação no gerador de vapor é submetida a processo de 
desmineralização, sendo armazenada em tanque com capacidade de 5 m3, o equivalente 
a cerca de dois dias de operação da central. 
 

5.8.2 Produção, tratamento e destino final de águas residuais 

5.8.2.1 Origem, quantitativos e características 

Para além das águas residuais domésticas, associadas ao refeitório, balneários e 
instalações sanitárias, serão produzidas outras águas residuais, designadamente, as 
resultantes da lavagem e desinfecção dos contentores e viaturas de transporte de 
resíduos, lavagem de equipamento e instalações, e as purgas do gerador de vapor e do 
circuito de arrefecimento de água de condensação do vapor. 
 
O sistema de tratamento de gases, por via semi-seca, e que inclui uma torre de “quench” 
para regulação da humidade e da temperatura dos gases de combustão, bem como a 
injecção de cal e carvão activado na conduta desses gases a montante do filtro de 
mangas, não produz águas residuais. 
 
Estima-se que a presença dos trabalhadores do CIVTRHI dê origem à produção de 
volume diário de 3,9 m3 de águas residuais domésticas e o funcionamento da instalação 
gere cerca de 33 m3/dia de águas residuais não domésticas. 
 
As características destes últimos efluentes estão indicadas no Quadro III.8. 
 

Quadro III.8 – Características das águas residuais não domésticas brutas 

Parâmetro Unidade Valor 
Caudal médio diário l/dia 33 000 
Caudal de projecto l/h 4 500 
pH Escala Sörensen 7,0 – 8,0 
Carência Química de Oxigénio mg O2/l < 500 
Sólidos Suspensos Totais mg/l < 300 
Óleos e Gorduras mg/l < 15 
Alumínio total mg Al/l < 10 
Ferro total mg Fe/l < 2 

 
5.8.2.2 Redes de Drenagem 

Foram consideradas redes separativas de drenagem para as águas pluviais, águas 
residuais domésticas e águas residuais não domésticas. Esta última rede está ainda 
separada para águas residuais provenientes de lavagens de pavimentos de armazéns de 
resíduos hospitalares e lavagem de contentores, e as águas residuais geradas no 
laboratório e na lavagem dos pavimentos de armazéns de resíduos industriais e do 
incinerador. 
 
A rede proveniente de lavagens de pavimentos de armazéns de resíduos hospitalares e 
lavagem de contentores encaminhará estas águas residuais directamente para o tanque 
de equalização e homogeneização da ETARI. 
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A rede de águas residuais provenientes do laboratório e da lavagem dos pavimentos dos 
pavilhões de armazenagem de resíduos industriais e do incinerador ligará a um tanque 
com capacidade para 40 m3 (possibilidade de retenção de aproximadamente 8 dias). 
Daqui poderá seguir para injecção no incinerador (controlo de temperatura) ou para a 
ETARI. 
 
De referir que será igualmente possível a reutilização das águas residuais para controlo 
da temperatura no incinerador a partir do tanque de homogeneização/equalização da 
ETARI. 
 
As águas pluviais das coberturas dos edifícios e dos pavimentos exteriores da instalação 
são encaminhadas para uma bacia de retenção, com capacidade de 150 m3, antes da sua 
descarga na passagem hidráulica existente na extrema Noroeste do terreno. Na bacia de 
retenção será efectuado o controlo da qualidade das águas recolhidas e, no caso de se 
verificar qualquer contaminação das mesmas, estas serão enviadas para a ETARI ou 
recolhidas por camião cisterna e conduzidas para tratamento no exterior.   
 
A rede de águas residuais domésticas será ligada a uma fossa séptica, como se descreve 
seguidamente. 
 

5.8.2.3 Tratamento e destino final 

As águas residuais domésticas são ligadas a uma fossa séptica estanque, com 
capacidade de 20 m3. Periodicamente estas águas são recolhidas pela Câmara Municipal 
da Chamusca, para tratamento (cf. Anexo III). 
 
As águas residuais não domésticas são submetidas a um pré-tratamento, realizado em 
unidade de coagulação/floculação compacta, de funcionamento automático, seguido de 
uma etapa de desinfecção por ultravioletas, de modo a garantir destruição de 
patogénicos eventualmente presentes no efluente. As águas residuais após tratamento 
serão enviadas para afinação final no CIRVER/ECODEAL(cf. Anexo III). 
 
A adequabilidade do tratamento das águas residuais não domésticas do CIVTRHI foi 
confirmada por ensaios de tratabilidade, realizados sobre amostra de águas residuais da 
central de incineração do Parque Saúde de Lisboa, considerada representativa das 
características das águas residuais a produzir no CIVTRHI. A adição de uma dose de 
250 ppm de um coagulante e de 10 ppm de floculante permitiu obter uma água residual 
tratada com um pH de 6,20, CQO de 94 mg/l, CBO5 de 27 mg/l e sólidos suspensos 
totais de 25 mg/l (cf. Anexo IV). 
 
Assim, o sistema de pré-tratamento das águas residuais não domésticas, a implementar 
no CIVTRHI, apresenta as seguintes características principais (cf. diagrama 
esquemático da Figura III.9. 
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 Homogeneização e equalização 
Prevê-se a instalação de um tanque com 150 m3 de capacidade, que garante a 
retenção das águas residuais por 5 dias ao caudal médio. O tanque será provido de 
agitador submersível (2 kW) e grupo electro-bomba submersível para elevação do 
efluente para a etapa de tratamento seguinte (caudal de 9,9 m3/h e potência de 
0,75 kW). 
 
De referir que parte das águas residuais não domésticas, designadamente as que 
resultam do funcionamento do laboratório e das lavagens dos pavilhões dos resíduos 
industriais e do incinerador, poderão ser directamente reutilizadas para controlo da 
temperatura no incinerador. Para o efeito, foi previsto um tanque com 40 m3 de 
capacidade que armazenará estas águas residuais antes de serem enviadas ou para o 
incinerador ou para o tanque de homogeneização/equalização. 
 

 Coagulação/floculação 
A etapa de coagulação será realizada através da injecção dos reagentes químicos de 
tratamento num elemento de mistura em gincana, incorporado na própria tubagem de 
alimentação ao tanque de floculação. Após mistura do coagulante, é efectuada a 
adição em linha de um floculante, o qual é misturado com a água residual através de 
um segundo misturador estático imediatamente antes da admissão ao tanque de 
flutuação.  
 
Imediatamente após a sua introdução no flutuador, os flocos formados aderem a 
micro-bolhas que os conduzem à superfície, onde são recolhidos por um tapete 
raspador. A formação destas micro-bolhas é promovida pela super saturação de parte 
da água tratada no flutuador com ar comprimido. Imediatamente antes de ser 
recirculada ao flutuador, esta corrente é despressurizada, dando origem à formação e 
libertação das bolhas de ar. 
 
A remoção dos materiais flutuantes será realizada por um tapete raspador, que 
promoverá simultaneamente a sua desidratação, antes de estes serem descarregados 
num compartimento próprio. 
 
A unidade compacta de flutuação apresenta as seguintes características dimensionais: 
 
• Comprimento: ................... 3 100 mm; 
• Largura: ............................ 2 000 mm; 
• Altura:............................... 1 000 mm; 
 
Características da bomba de recirculação: 
 
– Tipo:........................Centrífuga horizontal multi-etapa especial para 

mistura gás-líquido; 
– Caudal:....................3 m3/h;  
– Pressão:...................60 m.c.a.; 
– Potência: .................3,5 kW; 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do CIVTRHI – Relatório  
III-54

– Caudal de ar: ...........5 l/min; 
– Pressão do ar:..........6 bar. 
 
A unidade compacta de flutuação será ainda complementada por um sistema de 
dosagem de floculante, bombas doseadoras de hidróxido de sódio e coagulante e por 
um sistema de medição e correcção de pH. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.9 – Diagrama Esquemático do Sistema de Tratamento das 
Águas Residuais Não Domésticas 

Esterilização por UV

Gradagem  
Mecânica 

Homogeneização / 
Equalização 

Flutuação 

 

Coagulante 
Floculante 

Águas Residuais Não 
Domésticas 

Lamas para o 
CIRVER 

Águas Residuais Não Domésticas Para 
Tratamento Final no CIRVER 

Ar Comprimido 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do CIVTRHI – Relatório  
III-55

 Esterilização por UV 
Será instalado um sistema de esterilização por UV, constituído por uma câmara de 
radiação em aço inox AISI 316L, de tipo monobloco, contendo duas lâmpadas 
especiais de fumos de mercúrio (UC-V, λ 240 a 280 nm), adequadas para a 
eliminação de bactérias e vírus patogénicos eventualmente presentes nas águas 
residuais após tratamento. As características principais do sistema são as seguintes: 
 
– Alimentação eléctrica: ................... 230 V; 
– Consumo eléctrico: ........................ 80 W; 
– Número de lâmpadas: .................... 2; 
– Caudal de alimentação máximo:.... 5.000 L/h; 
– Pressão máxima: ............................ 6 bar; 

 
A água pré-tratada será armazenada num tanque com 150 m3 de capacidade. 
 
As lamas resultantes do tratamento são armazenadas em dois tanques com capacidade 
de 42 m3, no interior do pavilhão dos resíduos industriais. 
 

5.8.3 Emissões gasosas 

5.8.3.1 Características dos gases de combustão 

Os gases resultantes da combustão dos resíduos apresentam as características médias 
indicadas no Quadro III.9, seguinte. 
 

Quadro III.9 – Composição dos gases de combustão  

Parâmetro Unidade Valor médio 
Caudal (base húmida) Nm3/h 11 904 
Temperatura  
(à saída do incinerador) ºC 1 100 

Humidade % 6,0 
O2 (base húmida) % vol.  7-9 
SO2 (base seca) mg/Nm3 300 
HCl (base seca) mg/Nm3 800 
HF (base seca) mg/Nm3 5 
Metais pesados 1) (base seca) mg/Nm3 15 
Hg (total) (base seca) mg/Nm3 0,5 
Cd+Tl (base seca) mg/Nm3 1,0 
Cinzas (base seca) mg/Nm3 1 000 

Valores na base seca referem-se a um teor de O2 de 11% 
1) Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 
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5.8.3.2 Sistema de tratamento e monitorização dos gases de combustão 

De forma a garantir o cumprimento integral dos valores limite de emissão aplicáveis à 
incineração de resíduos, de acordo com os requisitos do Decreto-Lei n.º 85/2005, foram 
considerados os seguintes sistemas de tratamento dos gases de combustão, da linha de 
incineração de resíduos: 
 

• Reacção não catalítica selectiva (SNCR) para remoção do NOx; 

• Torre de “quench” para ajustar a temperatura e humidade dos gases, de forma a 
optimizar a remoção de poluentes pelos aditivos; 

• Adição de cal e de carvão activado como aditivos e filtro de mangas para remoção 
dos compostos ácidos e das partículas, metais pesados e dioxinas. 

 
a) Sistema SNCR 

De acordo com a composição dos resíduos alimentados ao incinerador, o sistema 
SNCR tem por objectivo minimizar a emissão de NOx através da injecção de uma 
solução de amónia, a 25%, nos gases de combustão, antes da sua entrada na caldeira. 
 
O sistema apresenta as seguintes características: 
 
• Reagente: ................................ Solução de 25% em amónia; 
• Caudal:.................................... 0-15 l/h; 
• Temperatura de operação: ...... 950-1000 ºC. 
 
Este sistema inclui um tanque de armazenagem com 1 m3 de capacidade e a 
respectiva bomba de doseamento.   
 

b) Torre de “Quench” e adição de reagentes 
À saída da caldeira, os gases de combustão são encaminhados para a torre de 
“quench”, onde é efectuada uma injecção de água, de forma a ajustar a sua 
temperatura e humidade e, assim, optimizar a remoção de poluentes no filtro de 
mangas. 
 
A torre de “quench” tem as seguintes características principais: 
 
• Diâmetro: ...................................................... 2,5 m; 
• Altura: ...........................................................11,6 m; 
• Caudal de gases de combustão: ....................21 200 Nm3/h a 150 ºC; 
• Temperatura à entrada: .................................160-180 ºC; 
• Temperatura à saída:.....................................140-150 ºC. 
 
Na base da torre está instalado um sistema de remoção de cinzas. 
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Antes de serem alimentados ao filtro de mangas, é efectuada a injecção doseada de 
cal e de carvão activado na conduta dos gases de combustão. A cal reage e neutraliza 
os compostos ácidos dos gases de combustão, enquanto o carvão activado adsorve os 
metais pesados e as dioxinas. 
 
A alimentação do carvão activado a partir de “big-bags” é regulada por um parafuso 
doseador, variável entre 0,2 e 3 kg/h, de acordo com o caudal de gases. 
 
A cal é armazenada num silo com a capacidade de 80 m3, que dispõe de um parafuso 
doseador com a capacidade variável de 8 a 48 kg/h, regulável de acordo com a 
monitorização dos parâmetros de controlo à saída do tratamento. O próprio silo de 
cal está dotado de um filtro de mangas para evitar a emissão de partículas nas 
operações de carga a partir de camiões. 
 

c) Filtro de mangas 
No filtro de mangas, são removidas as cinzas, ou seja, partículas, absorventes e 
adsorventes dos poluentes dos gases de combustão, as quais são recolhidas no fundo 
e alimentadas a um contentor de cinzas, por intermédio de uma válvula e de um 
sistema de extracção. 
 
O filtro tem as seguintes características principais: 
 
• Nº de mangas: ...............................................196; 
• Comprimento: ...............................................7 000 mm; 
• Diâmetro: ......................................................142 mm; 
• Área de filtração: ..........................................524 m2; 
• Material:........................................................feltro agulhado; 
• Densidade do material: .................................500 g/m2; 
• Razão de filtração (mínima): ........................0,53 m3/m2/min; 
• Razão de filtração (máxima): .......................0,89 m3/m2/min; 
• Pressão diferencial:.......................................80 a 100 mm. 
 
À saída do sistema de tratamento, os gases irão cumprir os valores limite aplicáveis, 
designadamente os que estão definidos no Anexo V do Decreto-Lei n.º 85/2005, quer 
em termos de valores médios diários, quer de valores médios a intervalos de trinta 
minutos e 10 minutos, relativamente aos poluentes a monitorizar em contínuo 
(Partículas, COT, HCl, HF, SO2, NO, NO2 e CO), bem como os valores médios da 
monitorização duas vezes por ano dos metais pesados e dioxinas e furanos 
(Quadro III.10). 
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Quadro III.10 – Composição dos gases de combustão após tratamento 

Valor médio  Valor médio a intervalos de 30 min. 

Parâmetro 
Diário Pontual 

A cumprir em 
100% das 

medições anuais 

A cumprir em 97% 
das medições 

anuais 
Partículas (mg/Nm3) < 10 - < 30 < 10 
COT (mg/Nm3) < 10 - < 20 < 10 
HCl (mg/Nm3) < 10 - < 60 < 10 
HF (mg/Nm3) < 1 - < 4 < 2 
SO2 (mg/Nm3) < 50 - < 200 < 50 
NOx (mg/Nm3) < 200 - < 400 < 200 
CO < 50 - < 100 (4) < 150 (5) 
Hg (total) (mg/Nm3) - < 0,05 (3) - - 
Cd+Tl (mg/Nm3) - < 0,05 (3) - - 
Metais (1) (mg/Nm3)  - < 0,5 (3) - - 
Dioxinas e furanos 
(ng TE/Nm3) - < 0,1 (2) - - 

Valores na base seca e teor de O2 de 11% 
(1) Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 
(2) Valores médios referidos a um período de amostragem mínimo de 6 e máximo de 8 horas 
(3) Valores médios referidos a um período de amostragem mínimo de 30 minutos e máximo de 6 horas 
(4) Valores médios a intervalos de 30 minutos, obtidas durante um período de 24 horas 
(5) Valor médio a intervalos de 10 minutos, a respeitar em 95% das medições 

 
Os gases de combustão, após passarem no filtro de mangas, são encaminhados para a 
chaminé, cujas características dimensionais, em conformidade com os requisitos da 
Portaria n.º 263/2005, de 17 de Março, se indicam abaixo: 
 
• Altura: ..................................... 25 m; 
• Diâmetro: ................................ 0,60 m; 
• Velocidade dos gases:............. 16 m/s; 
• Caudal dos gases:.................... 11 904 Nm3/h; 
• Temperatura dos gases: .......... 150 ºC. 
 
No Anexo V, apresenta-se o cálculo da altura da chaminé de acordo com o referido 
diploma. 
 

d) Monitorização 

De acordo com os requisitos do Decreto-Lei n.º 85/2005, foi considerada a medição 
em contínuo da temperatura na câmara de pós-combustão do incinerador, bem como 
um sistema de monitorização em contínuo das emissões gasosas na chaminé, que 
inclui: 
 

• Um analisador de múltiplos componentes, incluindo O2, H2O, CO, NO, NO2, 
COT, SO2, HCl e HF; 

• Um medidor de partículas; 
• Um sistema de aquisição e tratamento de dados. 
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O sistema de aquisição e tratamento de dados permite calcular e produzir relatórios 
com os valores de emissão de poluentes para comparação com os valores limite de 
emissão aplicáveis (VLE), designadamente valores médios diários e valores médios a 
intervalos de 30 minutos.  
 

5.8.3 Odores 

No CIVTRHI, os resíduos sólidos serão armazenados em contentores, arrumados em 
prateleiras, parte em ambiente refrigerado. Os resíduos líquidos serão armazenados em 
tanques fechados, cobertos, no exterior da instalação. 
 
A operação de desinfecção tem incorporado um sistema de tratamento de ar, que inclui 
um filtro de mangas, um filtro HEPA (grau de filtração H13) e um filtro de carvão 
activado (ver ponto 5.5.3). 
 
Estão previstos sistemas de extracção e condicionamento de ar que permitirão assegurar 
condições de ventilação adequadas em todos os locais de trabalho. Estes sistemas estão 
descritos no ponto 5.6.7, relativo a ventilação e climatização da instalação. 
 
Assim, considera-se que foram garantidas as condições de operação que permitem 
controlar adequadamente a formação de odores na instalação. 
 

5.8.4 Gestão de resíduos 

Para além dos resíduos típicos não perigosos e perigosos, associados aos serviços gerais 
da instalação, apresentam-se no Quadro III.11 os quantitativos de resíduos e os 
respectivos destinos que se prevê obter nas unidades de tratamento do CIVTRHI. 
 

5.8.5 Ruído  

O CIVTRHI irá funcionar em regime de funcionamento contínuo, com paragens 
programadas para manutenção periódica, pelo que a componente ambiental externa do 
ruído será constituída pelas parcelas listadas abaixo. 
 

 Ruído produzido por equipamento localizado no exterior: 

– Torres de arrefecimento; 
 

 Ruído residual do funcionamento dos equipamentos interiores, após filtração pelas 
componentes estruturais dos edifícios onde se inserem: 
– Pavilhão de armazenagem de resíduos industriais; 
– Pavilhão do incinerador; 
– Pavilhão de armazenagem de resíduos hospitalares; 
– Pavilhão da reciclagem. 

 
 Tráfego interno. 

 
No Quadro III.12 apresentam-se os valores médios da potência sonora dos 
equipamentos previstos. 
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Quadro III.11 – Produção de Resíduos 

Designação/Natureza Produção 
(t/ano) Código LER Origem Destino final 

Óleos usados* 10 13 01 11/13 02 06 Óleos sintéticos de motores, transmissões e 
lubrificação  R9 – Valorização 

Embalagens de papel e cartão 7 15 01 01 Embalagem de materiais subsidiários R3 – Reciclagem 

Embalagens de plástico * 20 15 01 10 Embalagem de materiais subsidiários R3 – Reciclagem 

Embalagens de metal * 25 15 01 10 Embalagem de materiais subsidiários R4 – Reciclagem 

Embalagens de madeira 20 15 01 03 Paletes R3 – Reciclagem 

Trapos/desperdícios contaminados com óleo* 5 15 02 02 Serviços auxiliares e manutenção D15 – Tratamento/eliminação no exterior 

Sucata de ferro 10 17 04 05 Actividades de construção e demolição 

Mistura de metais 5 17 04 07 Actividades de construção e demolição 

Sucata de cabos eléctricos 1 17 04 11 Actividades de construção e demolição 

R4 – Reciclagem 

Cinzas volantes*  590 19 01 13 Incineração de resíduos D1 – Aterro de RIP 
Escórias  1 000 19 01 12 Incineração de resíduos D1 – Aterro de RINP 

Resíduos da desinfecção  1600 19 03 05 Desinfecção de resíduos D1 – Aterro de RINP 

Lamas de tratamento de águas residuais 50 19 08 14 Tratamento de águas residuais D1 – Aterro de RINP 

Papel e cartão 75 19 12 01 Operação de triagem R3 – Reciclagem 

Metais 10 19 12 02 Operação de triagem R4 – Reciclagem 

Plástico 60 19 12 04 Operação de triagem R3 – Reciclagem 

Vidro 25 19 12 05 Operação de triagem R5 – Reciclagem 

Mistura de resíduos 20 19 12 12 Operação de triagem D1 – Aterro de RIP ou RIB 

Papel e cartão de recolha selectiva 10 20 01 01 Serviços administrativos R3 – Reciclagem 

Vidro de recolha selectiva 1 20 01 02 Serviços administrativos R5 – Reciclagem 

Plástico de recolha selectiva 10 20 01 39 Serviços administrativos R3 – Reciclagem 

*Lâmpadas fluorescentes usadas 0,3 20 01 21 Iluminação R13 – Reciclagem 

*Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso 0,6 20 01 23 / 20 01 35 / 20 01 36 Serviços administrativos R3/R4/R5 - Reciclagem 

Resíduos urbanos mistos 40 20 03 01 Refeitório D1 – Aterro de RSU 

* - Resíduos classificados como perigosos 
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Quadro III.12 – Níveis de potência sonora dos equipamentos ruidosos 

Níveis de Potência Sonora (dB) Equipamentos 
No exterior No interior 

Regime de 
funcionamento 

Bateria de torres de arrefecimento (com 
protecção acústica) 65  24 h/dia 

Pav. processamento resíduos industriais  65 24 h/dia  
Pav. incinerador  110 24 h/dia 
Pav. processamento resíduos hospitalares  65 24 h/dia 
Pav. triagem  65 8 h/dia 

 
O CIVTRHI terá associado um aumento médio diário de cerca de 10 veículos pesados e 
de 30 veículos ligeiros. 
 

5.8.6 Requisitos e condições de manuseamento de resíduos e máquinas 

O CIVTRHI disporá de um plano de segurança interno, onde estarão definidas as 
normas de actuação aplicáveis, em particular no que respeita ao manuseamento de 
resíduos e máquinas, e às condições a observar no que toca à exposição dos 
trabalhadores a ambientes nocivos. 
 
Este plano incluirá e desenvolverá os aspectos seguintes: 
 

– Os resíduos, substâncias agentes ou processos sujeitos a restrições no respectivo 
manuseamento, que serão devidamente identificados, só serão executados por 
pessoal com formação adequada. 

– Todos os contentores de armazenagem de resíduos ou de substâncias disporão de 
informação, em local visível e perfeitamente legível, sobre o respectivo conteúdo, 
códigos de procedimentos de manuseamento e de armazenagem, e ainda as 
medidas de segurança a salvaguardar. 

– Será assegurada uma ventilação adequada de todos os locais de trabalho, 
garantindo-se níveis de substâncias nocivas, perigosas ou tóxicas no ambiente 
inferiores aos regulamentares. 

– Pessoal avalizado inspeccionará diariamente os equipamentos de carga e descarga 
e de monitorização de segurança e, semanalmente, os materiais e as estruturas 
construídas para o tratamento dos resíduos, bem como as bacias de retenção. Estes 
procedimentos serão incluídos num programa mais abrangente de manutenção 
regular de equipamentos, contentores e outras instalações mais susceptíveis de 
corrosão, deterioração e rupturas por exposição aos resíduos, a reagentes químicos 
ou a acções mecânicas, eléctricas, entre outras. 

– Os trabalhadores receberão formação adequada e suficiente no domínio da 
segurança, higiene e saúde no trabalho, tendo em conta as respectivas funções e o 
posto de trabalho. Ser-lhes-á fornecido regularmente informação actualizada sobre 
os riscos para a segurança e saúde, bem como sobre as correspondentes medidas 
de protecção e de prevenção e a forma da sua aplicação, e ainda sobre os 
procedimentos a adoptar em caso de perigo grave e iminente. Tais procedimentos 
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serão ensaiados com regularidade, nomeadamente sempre que haja trabalhadores 
recém-admitidos. 

– Será garantida a presença permanente nas instalações do CIVTRHI de pessoal 
habilitado, em número adequado, para aplicar medidas de primeiros socorros, de 
combate a incêndios e de evacuação dos trabalhadores em caso de sinistro.  

 
5.9 Situação da instalação em relação às Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) 

Apresenta-se, em anexo, a verificação do projecto do CIVTRHI no que se refere à 
implementação das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) aplicáveis à incineração de 
resíduos, tal como definidas no BREF “Reference Document on Best Available 
Techniques for Waste Incineration”, Agosto de 2006. 
 
Dado que a unidade de valorização e tratamento de resíduos irá dispor de sistemas de 
arrefecimento, incluiu-se também, no mesmo anexo, a situação no que respeita às 
MTD´s aplicáveis, de acordo com o BREF “Reference Document on the application of 
Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems”, Dezembro de 2001. 
 

5.10 Fase de construção 

5.10.1 Introdução 

Tal como já foi referido anteriormente, prevê-se que a fase de construção e montagem, a 
realizar no período de cerca de 11 meses, decorra entre Janeiro e Novembro de 2012.  
 
Durante o período de construção e montagem, o número de trabalhadores afectos a essa 
actividade irá ser variável, prevendo-se cerca de 34 em termos médios, com um pico de 
61, sensivelmente a meio do período de construção dos edifícios. 
 
O programa de construção irá ter a seguinte sequência de trabalhos: 
 

– Montagem dos estaleiros; 

– Terraplenagens; 

– Construção dos furos de abastecimento de água; 

– Construção das fundações e estruturas dos edifícios e dos equipamentos; 

– Instalação das redes de abastecimento de água e de esgotos; 

– Construção do edifício e da nave industrial; 

– Montagem das instalações eléctricas e mecânicas; 

– Montagem dos equipamentos; 

– Ensaios e testes dos equipamentos; 

– Arranjos exteriores. 
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5.10.2 Estaleiro 

A localização e dimensão do estaleiro podem verificar-se na planta incluída no Volume 
de Anexos.  
 
O estaleiro, em área com vedação, será constituído pelos escritórios de fiscalização e de 
direcção de obra, uma ferramentaria, um armazém de materiais, locais para preparação 
de armaduras e carpintaria de toscos, um parque de máquinas e equipamentos, 
sanitários, posto de primeiros socorros e disporá de contentores para deposição de RSU 
e de outros resíduos, bem como de todas as utilidades relevantes, nomeadamente 
fornecimento de água e electricidade. 
 
O Plano de Estaleiro estabelece as normas de circulação e movimentação de cargas, os 
apoios à produção previstos, a gestão dos resíduos, o controlo ao acesso de pessoas, 
equipamentos e veículos, bem como o respectivo horário de funcionamento (dias úteis 
das 8.30 às 12.00 e das 13 às 17.30 h). 
 

5.10.3 Equipamento de construção 

Os equipamentos a utilizar na fase de construção são os seguintes: 
 

– Retroescavadora; 

– Giratória de lagartas; 

– Camiões de 15 m3; 

– Grua com 50 m de lança; 

– Vibrador eléctrico; 

– Mesa de dobrar e cortar ferro; 

– Grua móvel. 
 
Serão, ainda, utilizados diversos equipamentos de apoio aos técnicos das especialidades 
envolvidas (carpinteiro, vidraceiro, pintor, electricista, picheleiro, serralheiro, técnico de 
AVAC, entre outros). 
 

5.10.4 Tráfego 

O tráfego médio diário de veículos ligeiros, associado à fase de construção, será de 
cerca de 10 veículos, nos primeiros seis meses, e de 8 nos meses seguintes. Por sua vez, 
o tráfego médio diário de veículos pesados será de 6, nos primeiros seis meses da fase 
de construção, e de 3 nos restantes. 
 

5.10.5 Movimentação de terras 

Em termos de movimentação de terras prevê-se um total de 30 658 m3, em que 
25 658 m3 são escavação e 5 000 m3 são aterros. Assim, haverá um excedente de terras 
de 20 658 m3, com o seu transporte para destino final adequado. Por sua vez, a 
revegetação das áreas não construídas será efectuada com a brevidade possível. 
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5.10.6  Prevenção e protecção de acidentes e outros aspectos ambientais 

O estaleiro possuirá um plano de funcionamento, que incluirá regras ambientais e de 
segurança, de acordo com os requisitos da legislação aplicável, que os empreiteiros 
terão de consubstanciar em sistemas de gestão ambiental e de segurança, para aprovação 
prévia pelo Dono da Obra. No Anexo VII apresentam-se os requisitos e regras 
ambientais que deverão orientar a elaboração dos planos e programas de gestão 
ambiental a elaborar. 
 
Assim, existirão zonas de armazenagem temporária de resíduos e materiais 
contaminados, devidamente assinaladas, impermeabilizadas e vedadas. Para a 
prevenção dos efeitos de eventuais descargas acidentais de substâncias perigosas, 
nomeadamente óleos, serão construídas bacias de contenção de derrames acidentais e 
optimizado o acesso e o circuito de veículos pesados na obra. 
 
Serão implementadas, entre outras, as seguintes medidas para minimizar o acréscimo de 
poeiras no ar, provenientes da movimentação de máquinas: 
 

• Humedecimento do solo; 

• Lavagem de rodados e transporte de materiais pulverulentos com cobertura. 
 
Para além disso, será satisfeito pelos empreiteiros o cumprimento do Plano de 
Segurança e Saúde (PSS), que incluirá: 
 

– Memória descritiva (com a definição de objectivos, da política de segurança, da 
comunicação de acidentes, legislação e normas aplicáveis, organigrama funcional, 
horário de trabalho, seguros, fases de execução das Empreitadas e métodos e 
processos construtivos); 

– Caracterização do empreendimento (com as características gerais, mapa de 
quantidades de trabalhos, plano de trabalhos, cronograma da mão-de-obra, 
projecto do estaleiro, lista de trabalhos e de materiais com riscos especiais); 

– Acções para a prevenção de riscos (com o plano de acções quanto a 
condicionalismos existentes no local, plano de implantação, sinalização, 
circulação e redes técnicas do estaleiro, planos de protecções colectivas e 
individuais, de utilização e controlo de equipamento do estaleiro, de inspecção e 
prevenção, de saúde dos trabalhadores, de registo de acidentes, incidentes e 
índices estatísticos, de formação e informação dos trabalhadores, de visitantes, de 
emergência e de coordenação de segurança); 

– Acompanhamento da implementação do PSS (com a definição da comissão de 
prevenção e de segurança da obra e das auditorias de segurança). 

 
5.10.7 Gestão de resíduos, águas residuais e emissões gasosas 

 
A produção expectável de resíduos, na fase de construção, é a que está indicada no 
Quadro III.13. 
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No mesmo Quadro III.13 apresenta-se a classificação dos resíduos, em termos de 
Código LER, de acordo com a Portaria no 209/2004, bem como os respectivos destinos 
previstos, cuja gestão será assegurada por entidades devidamente licenciadas/ 
autorizadas para o efeito. 
 
Será minimizada a produção de resíduos e providenciados os meios necessários à sua 
recolha selectiva e armazenagem temporária, privilegiando-se a valorização face à 
deposição em aterro. O estaleiro será equipado com contentores adequados e 
devidamente identificados para o armazenamento das várias tipologias de resíduos. 
 

Quadro III.13 – Produção, classificação e destino dos resíduos na fase de construção 

Tipo de Resíduo Código 
LER 

Quantidade
(t) Destino 

Óleos usados 13 02 05 8 R9 – Valorização 
Resíduos de tintas com solventes 14 06 05 2 D10 – Incineração 
Embalagens de papel e cartão 15 01 01 8 R3 – Reciclagem  
Embalagens de plástico 15 01 02 8 R3 – Reciclagem 
Embalagens de madeira 15 01 03 4 R1 – Valorização energética 
Embalagens metálicas 15 01 04 4 R4 – Reciclagem  
Absorventes e materiais filtrantes 
contaminados 15 02 02 2 D10 – Incineração 

Mistura de metais 17 04 07 4 R4 – Reciclagem  
Sucata de cabos eléctricos 17 04 11 2 R4 – Reciclagem 
Resíduos de construção e demolição 17 09 04 30 D1 – Aterro  
Mistura de resíduos urbanos 20 03 01 60 D1 – Aterro  
 
As águas residuais serão recolhidas e transportadas para destino adequado, prevendo-se 
um caudal diário global de cerca de 20 m3. 

Por sua vez, as emissões gasosas estarão fundamentalmente associadas ao 
funcionamento da maquinaria e de veículos, as quais serão minimizadas com as regras 
ambientais que terão de ser cumpridas pelos Empreiteiros que irão construir a 
instalação. Para além disso, não haverá centrais de betão e de asfalto, o que minimiza a 
emissão de poluentes. 
 

5.11 Programa de Formação 

Um aspecto muito importante da segurança da instalação está associado à formação 
adequada dos trabalhadores, devendo existir, para esse efeito, uma estreita colaboração 
com os fornecedores dos equipamentos no sentido da plena integração dos trabalhadores 
e envolvimento activo nas várias operações necessárias à sua exploração. 

Assim, a formação será dada pelo fornecedor do equipamento durante as fases de 
construção, comissionamento e arranque, com especial ênfase na fase de 
comissionamento. Está prevista, ainda, a manutenção de treino adicional durante um a 
dois meses após a entrega da instalação para assegurar o correcto funcionamento do 
sistema e o acompanhamento de quaisquer questões ou dúvidas que possam surgir nessa 
fase. 
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O programa de formação englobará uma componente teórica e outra prática, sobre o 
equipamento, as condições de operação, o controlo de processo e resolução de situações 
problemáticas, bem como sobre todos os aspectos relevantes ligados à manutenção. 
 
Pretende-se, durante as fases anteriores ao arranque, iniciar o processo de elaboração de 
um Manual de Procedimentos, o qual constituirá um dos pilares da formação contínua 
dos trabalhadores durante a fase de exploração. 
 
Transversalmente à área de produção, existirá a necessidade de formar os trabalhadores 
nas áreas da qualidade, ambiente e segurança. A formação referida acima aborda alguns 
aspectos destes temas. No entanto, e na perspectiva de implementação de um sistema 
integrado de gestão (Qualidade, Ambiente e Segurança), o Plano de Gestão constituirá 
outro dos pilares de formação contínua dos trabalhadores.  
 
Este documento, a elaborar durante a fase de construção, será periodicamente 
actualizado para integrar a prática e experiência adquiridas. Os formadores incluirão 
recursos humanos do promotor (Director de Fábrica, responsável pelo Sistema de 
Integrado de Gestão, etc.) e dos tecnólogos. A formação será devidamente 
complementada com formadores externos. 
 

5.12 Fase de Desactivação  

Não se prevê, mesmo a longo prazo, a desactivação do Centro Integrado de Valorização 
e Tratamento de Resíduos Hospitalares – CIVTHRI. No entanto, atempadamente, será 
elaborado um plano da sua desactivação. 
 
Assim, nessa altura, será elaborado o Regulamento Geral para o Estaleiro e 
Desactivação da Instalação e as Regras Ambientais para a Fase de Desactivação. Para 
além desses, será preparado especificamente um documento operacional de preparação 
da instalação para a fase de desactivação, com a descrição do encadeamento das 
operações processuais a realizar, nomeadamente a interrupção do aprovisionamento de 
resíduos hospitalares e outros resíduos industriais a tratar na instalação, esvaziamento e 
limpeza do equipamento processual, limpeza das redes de fluidos e de drenagem de 
águas residuais. 
 
Para os Empreiteiros que irão efectuar a desactivação das instalações, para além dos 
documentos citados anteriormente, será elaborado um documento com a descrição dos 
trabalhos a efectuar, a sua sequência e planeamento, incluindo o desmantelamento das 
infra-estruturas à superfície (reservatórios, equipamentos, tubagem, cabos eléctricos e, 
por último, os edifícios e pavimentos), a que se seguirá a remoção e desmantelamento 
das redes enterradas, com a reposição de terras e recuperação paisagística, nos casos 
aplicáveis.  
 
Uma preocupação fundamental na fase de desactivação será a de verificar e evitar 
qualquer situação de contaminação dos solos e das águas subterrâneas. Assim, no caso 
da ocorrência de qualquer situação de contaminação dos solos, na fase de desactivação, 
ou de natureza histórica, e não havendo actualmente legislação aplicável sobre a 
matéria, será apresentado o respectivo plano de descontaminação, para aprovação pela 
Agência Portuguesa do Ambiente.  
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No que respeita às águas residuais, continuarão a ser depuradas na ETARI, que se 
manterá em funcionamento durante a fase de desactivação, mas caso alguns fluidos ou 
águas residuais não sejam compatíveis com esse tratamento, serão recolhidos como 
resíduos e enviados para destino final adequado. No entanto, seguindo-se um programa 
adequado de produção para esgotar os “stocks” na instalação, bem como o 
esvaziamento e lavagem de equipamento e tratamento em condições adequadas, poderá 
não ser necessária a recolha de águas residuais como resíduos. 
 
Com a paragem das instalações, cessam as emissões gasosas nas respectivas chaminés. 
Assim, as emissões gasosas na instalação estarão fundamentalmente associadas ao 
funcionamento da maquinaria e de veículos nos trabalhos de desactivação, as quais 
serão minimizadas com as regras ambientais que terão de ser cumpridas pelo 
Empreiteiro que irá efectuar a desactivação das instalações. Em relação à gestão de 
resíduos, serão cumpridos todos os requisitos da legislação em vigor, a serem exigidos 
ao Empreiteiro no documento Regras Ambientais na Fase de Desactivação. 
 
 

6. INFRA-ESTRUTURAS EXISTENTES E PREVISTAS NO ECO-PARQUE DO 
RELVÃO 

6.1 Enquadramento do CIVTHRI no Eco-Parque do Relvão 

O CIVTRHI será implementado no interior do Eco-Parque do Relvão, numa área 
afastada de qualquer perímetro urbano. Na área envolvente, tal como se mostra na 
Figura III.10, existe um Aterro de RSU (ResiTejo), um Aterro de RIB (RibTejo), uma 
Central de Triagem e dois CIRVER (Centros Integrados de Recuperação, Valorização e 
Eliminação de Resíduos Perigosos). 
 
Existem, ainda, dois loteamentos industriais, com cerca de 7 ha e de 25 ha, designados 
respectivamente por Eco-Parque – Fase I e Eco-Parque – Fase II, onde já estão 
instaladas algumas unidades de valorização de resíduos, prevendo-se ainda a construção 
de dois novos loteamentos, Eco-Parque – Fase III e Eco-Parque – Fase IV. 
 
Por outro lado, tal como se mostra também na Figura III.10, está prevista a instalação de 
uma Fábrica de Bio-óleo em área próxima ao Centro Integrado de Valorização e 
Tratamento de Resíduos Hospitalares – CIVTHRI, com uma ocupação de cerca de 5 ha. 
 

6.2 Infra-estruturas Existentes e Previstas no Eco-Parque do Relvão 

As infra-estruturas existentes e previstas no Eco-Parque do Relvão estão indicadas na 
Figura III.11. 
 

6.2.1 Acessos viários 

Actualmente existem acessos viários ao Eco-Parque do Relvão que permitem evitar a 
circulação na vila da Chamusca e na Carregueira, ou seja, por Norte, através do IP6, 
EN118 e EM 573. 
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No entanto, estão previstos novos acessos viários que irão melhorar significativamente a 
situação no concelho da Chamusca, designadamente a construção do IC3, já tendo sido 
emitida DIA para o respectivo Estudo de Impacte Ambiental, bem como uma nova 
Estrada Municipal de ligação entre o IC3 e o Eco-Parque do Relvão, neste último caso 
da responsabilidade da Câmara Municipal da Chamusca. 
 

6.2.2 Energia eléctrica 

Existem redes eléctricas de alta e média tensão com ligação ao Eco-Parque do Relvão, 
cujo corredor vem representado na Figura III.11. O abastecimento à instalação será 
efectuado por uma ligação enterrada em vala, cujo traçado e características principais 
foram já descritas no ponto 5.6.2. 
 

6.2.3 Abastecimento de água 

O abastecimento de água para consumo humano será da responsabilidade da Câmara 
Municipal da Chamusca, existindo uma conduta que abastece o Eco-Parque do Relvão, 
mas terá de se considerar um ramal com cerca de 1,5 km de ligação à instalação. 
 
A água para fins industriais será obtida através de dois furos de captação, a construir 
pelo Somos Ambiente, com profundidade máxima de 200 m, perfuração de 8", com 
revestimento a tubo de PVC com 140 mm de diâmetro e 10 kg de pressão. Para 
encaminhamento das águas até à cota de pavimento, prevê-se a instalação de uma 
electrobomba e de um grupo hidropressor, adequados ao caudal obtido. 
 

6.2.4 Drenagem de águas residuais 

Não existem redes colectivas de drenagem de águas residuais ou pluviais no Eco-Parque 
do Relvão. 
 
Foram consideradas redes separativas de drenagem para as águas pluviais, águas 
residuais domésticas e águas residuais não domésticas. 
 
As águas pluviais serão encaminhadas para uma bacia de controlo antes da sua descarga 
em linha de água. No caso de se verificar qualquer contaminação das águas pluviais, 
serão recolhidas para tratamento na ETARI da instalação.  
 
As águas residuais domésticas, cerca de 3,9 m3/dia, serão ligadas a fossa séptica 
estanque, cuja recolha será efectuada pela Câmara Municipal da Chamusca. Por sua vez, 
as águas residuais não domésticas, com caudal diário global previsto de 33 m3, serão 
pré-tratadas na ETARI da instalação, seguindo para um dos CIRVER para tratamento 
final e descarga. 
 

6.2.5 Abastecimento de combustíveis 

Os resíduos incineráveis constituem-se como combustível principal na unidade de 
incineração e, como combustível auxiliar, será utilizado GPL (propano). Assim, foi 
considerada a instalação de um reservatório de armazenagem de GPL com a capacidade 
de 30 m3, sendo o combustível recebido nas instalações do CIVTRHI por camião-
cisterna. 
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Capítulo IV – Estado Actual do Ambiente 

1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo far-se-á a caracterização do estado do ambiente na zona de implantação 
do projecto, descrevendo-se e avaliando-se todos os elementos considerados essenciais 
para a cabal compreensão dos compartimentos ambientais que serão interactuados pelo 
empreendimento, quer na vertente biofísica, quer na vertente sócio-económica. 
 
Os descritores a analisar são os seguintes: 
 

• Clima;  
• Geomorfologia e geologia; 
• Sismicidade e tectónica; 
• Solos e uso do solo; 
• Recursos hídricos; 
• Factores de qualidade do ambiente 

− Qualidade da água; 
− Qualidade do ar; 
− Qualidade acústica; 

• Ecologia; 
• Paisagem; 
• Património; 
• Sócio-economia; 
• Ordenamento territorial. 

 
 

2. ÂMBITO DO ESTUDO 

2.1 Introdução 

A definição do âmbito de um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é uma etapa 
primordial para a correcta identificação dos domínios de análise a desenvolver e, acima 
de tudo, do seu grau de aprofundamento, em função da tipologia dos impactes induzidos 
pelo projecto e da especificidade e sensibilidade do meio ambiente onde este se irá 
desenvolver. 
 
Ciente da importância desta fase do estudo, o promotor do projecto entendeu apresentar 
à autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) a Proposta de Definição de 
Âmbito (PDA) do EIA, a qual obteve parecer favorável em Janeiro de 2010 
(cf. Anexo I). 
 
Da proposta apresentada e do parecer emitido resultaram os aspectos a ter em 
consideração na elaboração do EIA que se indicam no ponto seguinte. 
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2.2 Domínios e Profundidade de Análise 

Pretende analisar-se, do ponto de vista do impacte ambiental, o projecto do Centro 
Integrado de Valorização e Tratamento de Resíduos Hospitalares e Industriais 
(CIVTRHI).  
 
O local previsto para a implantação do CIVTRHI situa-se no Eco-Parque do Relvão, 
freguesia do Ulme, concelho da Chamusca. 
 
O concelho da Chamusca tem uma população de 11 492 habitantes e densidade 
populacional média de 15,4 hab./km2. A sua actividade económica assenta nas 
indústrias agro-florestais, sendo a actividade industrial reduzida (alimentar, têxtil, papel 
e cartão, madeira e cortiça) e o sector terciário limitado aos serviços públicos e 
administrativos, comércio e restauração e a alguma actividade turística. 
 
O concelho está vocacionado para o desenvolvimento de actividades na área dos 
resíduos, reciclagem e energia, a instalar no Eco-Parque do Relvão, que dispõe de 
diversas infra-estruturas nestes domínios: dois CIRVER – Centro Integrado de 
Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos, um aterro para resíduos 
sólidos urbanos, um aterro para resíduos industriais banais e diversos loteamentos para 
indústrias de reciclagem e de energia. 
 
Em termos de acessibilidades, o concelho da Chamusca é servido actualmente por duas 
estradas nacionais: EN 118, que liga Porto Alto a Almeirim e EN 243, que liga Porto de 
Mós (IC 2) a Parceiros de S. João (entroncamento da EN 3). De acordo com o Plano 
Rodoviário Nacional, o concelho irá ser atravessado pelo IC 3 (Chamusca/Alpiarça/ 
Almeirim), que será uma alternativa à EN 118, assegurando a integração do concelho na 
rede rodoviária nacional. 
 
O local do projecto situa-se numa zona de clima continental de influência atlântica, 
numa faixa de transição entre as regiões do interior e as do litoral sob influência 
atlântica. Os terrenos presentes correspondem a conglomerados e arenitos do Pliocénico 
assentes sobre a Formação Argilo-Arenítica dos Vales do Ulme e Bemposta (Miocénico 
Superior), dos quais resultaram solos predominantemente litólicos de arenitos, podzóis 
e, residualmente, solos mediterrânicos de arenitos. Trata-se de solos de reduzida 
capacidade agrológica, excepto para o montado de sobro ou pinhal de exploração. 
 
A área de análise localiza-se na cabeceira da ribeira do Vale da Vaca, afluente de 
1.ª ordem do rio Tejo. Nesta zona, as linhas de água têm regime torrencial, apresentando 
caudal apenas na sequência de chuvadas, embora se admita que possa haver contributos 
de exsurgências de níveis de água suspensos, característicos das formações pliocénicas 
que recobrem a área, principalmente nas zonas mais elevadas.  
 
A qualidade ambiental da área pode considerar-se, globalmente, boa, dada a reduzida 
incidência dos factores de pressão, tais como a actividade industrial e a densidade de 
tráfego, entre os principais.  
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A área onde se vai implantar o projecto está integrada na Reserva Ecológica Nacional 
(REN), bem como é abrangida por legislação específica respeitante às áreas percorridas 
por incêndios. 
 
Em face da natureza do projecto e das características da zona onde este vai exercer a sua 
influência, podem considerar-se como descritores mais relevantes, para a análise que se 
pretende: 
 

 as questões de ordenamento territorial; 

 a qualidade do ar; 

 a qualidade da água; 

 os recursos hídricos subterrâneos. 
 
Por outro lado, o CIVTRHI é uma infra-estrutura estruturante a nível nacional, que 
permitirá dotar o país de uma unidade de tratamento de resíduos hospitalares e 
industriais perigosos, moderna, baseada em processos tecnológicos de última geração e 
com capacidade para gerir estas tipologias de resíduos, dando cumprimento à estratégia 
de auto-suficiência do país na gestão dos resíduos produzidos em território nacional. 
Acresce que se trata de um projecto que irá gerar valor e emprego, contribuindo para o 
desenvolvimento da área onde se irá estabelecer, pelo que apresentam igualmente 
grande relevância: 
 

 as questões sócio-económicas, quer a nível nacional, quer a nível local. 
 
Afigura-se ainda importante, mas com menor relevância, o descritor: 
 

 Património. 
 
Como menos relevantes e consequentemente a serem sujeitos a uma análise de menor 
detalhe, referem-se os descritores: 
 

 Clima e Microclima; 

 Geologia e Geomorfologia; 

 Recursos Hídricos Superficiais; 

 Ecologia; 

 Paisagem. 
 

2.3 Definição da Área de Estudo e das Escalas de Trabalho 

A definição da área de estudo para cada um dos compartimentos em análise atendeu às 
especificidades de cada uma das variáveis em jogo, bem como à forma como o projecto 
interfere com cada uma delas. Assim, as unidades espaciais de análise e as respectivas 
escalas de trabalho são diferenciadas, dependendo dos contextos funcionais onde os 
descritores se inserem. 
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Procurou-se, em regra, realizar um enquadramento da análise temática, a uma escala 
reduzida, que permitisse direccionar a análise de pormenor, efectuada, quer à escala 
1:25 000, quer à escala de projecto, de forma a cabalmente caracterizar e quantificar o 
elemento descritor. 
 
Em termos da escala temporal, foram considerados horizontes suficientemente 
abrangentes para garantirem fiabilidade aos resultados da análise, quando se tratou do 
levantamento da situação de referência, e horizontes temporais marcados por 
acontecimentos concretos que individualizam períodos com características funcionais 
específicas – fase de construção e de funcionamento, que coincidem com horizontes de 
curto/médio prazo. 
 
 

3. CLIMA 

3.1 Caracterização Regional 

O arranjo regional do clima de Portugal apresenta um forte gradiente Oeste-Leste, 
resultante da diminuição progressiva da intensidade e frequência da penetração das 
massas de ar atlânticas, bem como do relevo que determina a circulação ou estagnação 
das massas de ar, pouco a pouco modificadas pela sua deslocação sobre o Continente. 
 
A área onde se irá localizar o projecto em estudo situa-se numa zona de clima 
continental atenuado pela influência atlântica, numa zona de transição entre as regiões 
do interior e as do litoral, de acordo com o esboço das regiões climáticas de Portugal 
propostas por Daveau et al. (1985), que se apresenta na Figura IV.1. 
 
O tipo climático do Ribatejo, de acordo com os referidos autores, ainda que francamente 
continental no contexto português, mantém laivos atlânticos, graças à penetração fácil 
de ar marítimo e ao obstáculo constituído a Oriente pela crista de quartzito de Ródão e 
pela serra de S. Mamede. 
 
O clima da região é também influenciado pela orografia dos terrenos, dominantemente 
planos, com alguns vales de ribeiras com orientação Norte-Sul, Sul-Norte e SE-NW, 
tributários das principais linhas de água da região, ou seja, o rio Tejo e a ribeira de 
Ulme. 
 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do CIVTRHI – Relatório  
IV-75

Figura IV.1 – Enquadramento Climático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Daveau et al., 1985 
 
Em termos de regime térmico, a região caracteriza-se por Invernos moderados e Verões 
quentes. O Inverno apenas apresenta em média 10 dias por ano com temperaturas 
mínimas negativas, enquanto durante os meses de Verão se registam cerca de 117 dias 
com temperaturas máximas acima dos 25 ºC. 
 
No domínio da precipitação, a média anual da região varia entre 700 e 800 mm. 
 
Não se verifica a ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos, nem tão pouco se 
registam outros meteoros relevantes. 
 

3.2 Caracterização Local 

No Quadro IV.1 apresentam-se as coordenadas das estações climatológicas existentes 
na envolvente do local em estudo, nomeadamente Tancos/Base Aérea e 
Santarém/Escola Agrícola. 
 

 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do CIVTRHI – Relatório  
IV-76

Quadro IV.1 – Coordenadas do local de intervenção e das estações climatológicas 

Estação Latitude Longitude Altitude (m) 

Tancos/Base Aérea 39º 29’N 08º 26’W 83 
Santarém/Escola Agrícola 39º 15’N 08º 42’W 54 
Local de intervenção  39º 23´N 08º 22´W 183 

 
Para a análise climatológica do local em estudo foram considerados os dados referentes 
à estação de Tancos/Base Aérea, por esta ser considerada mais representativa, para o 
período de 1961/1990. 
 
Na Figura IV.2 apresentam-se os valores mensais da temperatura média diária, média 
mínima e média máxima, obtidos na estação meteorológica de referência, verificando-se 
que estas variáveis têm comportamentos regulares ao longo de todo o ano, não 
ocorrendo variações bruscas. 
 
A temperatura média anual é de 15,7 ºC. As temperaturas médias mensais variam entre 
os 8,9 ºC (Janeiro) e os 23,0 ºC (Agosto), sendo a amplitude térmica anual de cerca de 
14,1 ºC, o que indicia um regime de influência continental. 
 
A temperatura média máxima do mês mais quente é de 30,5 ºC (Agosto) e a temperatura 
média mínima do mês mais frio é de 3,8 ºC (Janeiro). Na estação de referência 
registaram-se 15,0 dias/ano com temperaturas mínimas inferiores a 0 ºC e 
117,5 dias/ano com temperaturas máximas superiores a 25 ºC. 
 

Figura IV.2 – Valores da Temperatura Média Mensal, Temperatura Média Mensal 
Máxima e Temperatura Média Mensal Mínima, registadas na Estação de 

Tancos/Base Aérea, no período 1961-1990 

Fonte: Instituto de Meteorologia 
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Na Figura IV.3 apresentam-se os valores médios mensais de precipitação total e 
precipitação máxima diária, medidos na estação meteorológica de referência. 
 
A precipitação média anual é de 795,1 mm e a média do valor máximo diário de 
102,6 mm, valores relativamente baixos em relação a outras regiões do país, que 
resultam das características continentais do local.  
 
O regime pluviométrico é bastante irregular ao longo do ano, com a variação dos 
valores médios mensais mais acentuada do que a variação dos valores máximos diários.  
 
O período mais chuvoso está compreendido entre Novembro e Fevereiro, sendo Julho e 
Agosto os meses mais secos. Na estação de referência verificou-se a ocorrência de 
26,5 dias/ano com precipitação superior a 10 mm. 
 
No que respeita à humidade relativa do ar e à insolação, apresentam-se os respectivos 
valores médios mensais no Quadro IV.2, referentes à estação de referência. 
 

Figura IV.3 – Valores de Precipitação Média Mensal e Máxima Diária registados na 
Estação de Tancos/Base Aérea, no período 1961-1990 

Fonte: Instituto de Meteorologia 
 

0

20

40

60

80

100

120

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

ºC

Média mensal Máxima diária



 

 Estudo de Impacte Ambiental do CIVTRHI – Relatório  
IV-78

Quadro IV.2 – Humidade Relativa e Insolação registadas na Estação de 
Tancos/Base Aérea, no período 1961-1990 

Humidade Relativa 
Média (%) Insolação Média  

9h 12h 15h Total (h) % 
Janeiro 93 79 69 134,5 45 
Fevereiro 90 74 65 141,2 48 
Março 83 63 56 199,6 55 
Abril 78 60 55 216,2 55 
Maio 74 59 51 275,3 63 
Junho 72 56 48 284,3 64 
Julho 69 51 41 337,8 75 
Agosto 70 49 39 331,7 79 
Setembro 76 52 44 240,4 65 
Outubro 84 63 56 199,3 58 
Novembro 90 73 65 152,4 52 
Dezembro 92 79 70 136,4 48 
Ano 81 63 55 2649,1 59 

Fonte: Instituto de Meteorologia 
 
A humidade relativa é bastante variável ao longo do ano, com valores médios anuais a 
oscilar entre 39% em Agosto (15h) e 93% em Janeiro (9h). 
 
Em termos de insolação, a estação de Tancos/Base Aérea registou um valor anual de 
2 649,1 horas, correspondente a uma insolação média anual de 59%. 
 
No Quadro IV.3 apresenta-se o número de dias com meteoros particulares registados na 
estação de referência. 
 

Quadro IV.3 – Número de dias com Meteoros Particulares registados 
na Estação de Tancos/Base Aérea, no período 1961-1990 

Nebulosidade Total Mês 
≥ 8 ≤ 2 

Nevoeiro Trovoada 

Janeiro 16,7 6,6 9.8 0,5 
Fevereiro 15,4 5,9 5.4 0,5 
Março 14,1 8,0 4.7 0,3 
Abril 13,9 5,8 3.2 1,1 
Maio 12,1 8,1 1.3 0,8 
Junho 9,3 10,8 1.7 1,2 
Julho 4,3 17,8 0.4 0,8 
Agosto 3,5 18,5 1.3 0,4 
Setembro 7,9 11,5 2.8 0,9 
Outubro 12,6 8,9 4.6 0,7 
Novembro 14,8 7,2 8.4 0,5 
Dezembro 14,8 6,9 8.9 0,2 
Total 139,4 116,0 52.5 7,9 

Fonte: Instituto de Meteorologia 
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Os valores das médias mensais no período considerado mostram que a ocorrência de 
nevoeiro e nebulosidade total é relativamente moderada, em comparação com outras 
zonas do país, com destaque para a nebulosidade, que se verificou em cerca de 38% do 
período anual. Nesta estação climatológica não ocorrem ventos fortes, nem situações de 
neve (0,2 dias/ano) e granizo (0,3 dias/ano). 
 
A Figura IV.4 apresenta os valores médios anuais da frequência (%) e velocidade 
(km/h) dos ventos, por rumos, para a estação de referência. 
 
A análise da distribuição da frequência do vento por rumos permite concluir que os 
quadrantes predominantes são Norte, Noroeste e Este. Em relação às velocidades 
médias do vento, regista-se uma distribuição relativamente regular por todos os rumos.  
 
De acordo com dados do PDM da Chamusca, o vento predomina do quadrante Norte ao 
longo do ano, variando sazonalmente, ou seja, de Verão é mais frequente de Nordeste e 
de Inverno de Noroeste. Nas estações intermédias, além do quadrante Norte, assinala-se 
a predominância do vento de Sudoeste. 
 
Figura IV.4 – Valores médios anuais da frequência (%) e velocidade (km/h) dos ventos por 

rumos registados na Estação de Tancos/Base Aérea, no período 1961-1990 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Instituto de Meteorologia 
 
Em conclusão, é possível afirmar que o clima da região onde se irá localizar o projecto 
em análise apresenta características continentais, embora moderadas, que se podem 
considerar típicas de uma zona de transição entre o clima das regiões mais interiores do 
país e o clima das regiões de influência atlântica. 
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Do ponto de vista micro-climático, a área em estudo não apresenta fenómenos 
particulares, sendo apenas de registar que a orografia plana dos terrenos, em especial da 
planície do Tejo, pode criar condições para a ocorrência de nevoeiros e geadas, embora 
pouco significativos. 
 

3.3 Evolução da Situação de Referência sem Projecto 

No caso de não existência de projecto, ou seja na opção zero, não se esperam alterações 
das características climáticas da área envolvente do projecto, por não se prever a 
ocorrência de qualquer tipo de intervenção que afecte o descritor em análise. 
 

3.4 Síntese 

A área em análise situa-se numa zona de clima continental moderado, de transição entre 
as regiões mais interiores e as de influência atlântica, condicionado pela orografia plana 
da Lezíria do Tejo. 
 
A temperatura média anual na Estação de Tancos/Base Aérea é de 15,7 ºC e o valor 
médio da precipitação total anual é de cerca de 795,1 mm, ocorrendo fundamentalmente 
entre os meses de Outubro a Março. A zona em estudo é afectada pela predominância 
de ventos de Norte e Noroeste, com velocidades médias relativamente baixas. 
Do ponto de vista micro-climático, a área em estudo não apresenta fenómenos 
particulares, sendo apenas de registar que a orografia plana dos terrenos, em especial da 
planície do Tejo, poderá criar condições para a ocorrência de nevoeiros e geadas, 
embora pouco significativos. 
 
Na ausência de projecto, não se esperam alterações nas características climáticas e 
micro-climáticas da área em estudo, por não se prever qualquer tipo de acção que possa 
afectar o descritor em análise. 
 
 

4. GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA 

4.1 Introdução 

A caracterização dos factores geológicos da área de implantação do projecto e 
envolvente é efectuada nas componentes geomorfologia e litoestratigrafia, sendo a 
hidrogeologia caracterizada no ponto 7, relativo aos “Recursos Hídricos”. Os principais 
elementos de base utilizados nesta análise, em conjunto com o trabalho de campo 
realizado, foram os seguintes: 
 

− Carta Geológica de Portugal dos Serviços Geológicos de Portugal (actualmente 
Instituto Nacional de Engenharia e Geologia), à escala 1:50 000, folha 27-D, de 
que se apresenta excerto na Figura IV.5, e respectiva Notícia Explicativa; 

− Carta Geológica de Portugal, da Comissão Nacional do Ambiente, à escala 
1/1 000 000 e respectiva Notícia Explicativa, 1982; 

− Carta Litológica de Portugal, da Comissão Nacional do Ambiente, à escala 
1:1 000 000 e respectiva Notícia Explicativa, 1982; 
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− Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo; 

− Relatório Geológico – Geotécnico elaborado pela Geo-Rumo – Tecnologia de 
Fundações, S. A., em 2010, tendo em vista caracterizar o maciço afecto às obras 
de construção do CIVTRHI. 

 
4.2 Enquadramento Geomorfológico 

A região onde se irá localizar o CIVTRHI situa-se na Bacia Terciária do Tejo e insere-
se na extensa superfície planáltica da margem esquerda daquele rio, recortada por uma 
densa rede de linhas de água, com orientações dominantes de SE-NW, E-W e NE-SW. 
 
As linhas de água escavaram vales num espesso enchimento sedimentar terciário, cujos 
pontos mais elevados, que pouco ultrapassam os 200 m, formam, na topografia local, 
uma série de relevos. 
 
A Bacia Terciária do Tejo constitui uma depressão alongada na direcção NE-SW, 
marginada a W e N pelas formações mesozóicas da orla ocidental, a NE e E pelo 
substrato hercínico e que comunica, a Sul, com o Atlântico na Península de Setúbal. O 
enchimento é constituído por depósitos paleogénicos, miocénicos e pliocénicos, 
recobertos em quase toda a área por depósitos quaternários. 
 
O Paleogénico é constituído por arcoses, depósitos conglomeráticos, arenitos arcósicos 
e argilitos e calcários margosos. 
 
O Miocénico é caracterizado por depósitos continentais alternados por outros marinhos, 
característicos de uma alargada planície aluvial, em forma de estuário, aberta ao Oceano 
e sujeita a transgressões e regressões do mar. Deste modo, criaram-se ambientes de 
transição, onde alternam as acções continentais, fluviais e nitidamente marinhas. 
 
O Pliocénico é constituído quase exclusivamente por areias, com intercalações 
lenticulares de argilas. Estes sedimentos, que afloram em grande parte da área da Bacia 
ou estão a pequena profundidade, são de origem fluvial, podendo apresentar espessuras 
que atingem as duas a três centenas de metros. Na margem esquerda da Bacia, as 
formações pliocénicas definem uma superfície aplanada, mergulhando para SW, na 
direcção do rio Tejo. 
 
Os depósitos de terraços e as aluviões modernas ocorrem associados com a rede 
hidrográfica do Tejo. 
 

4.3 Caracterização Geológica Local 

O local de intervenção localiza-se a cerca de 9 km a Nordeste da Chamusca e a cerca de 
5 km a Sudeste da Carregueira. Os trabalhos de reconhecimento de superfície, 
complementados com a consulta dos elementos bibliográficos existentes, permitiram 
estabelecer o dispositivo geológico do local em estudo. 
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Os terrenos interessados têm idade cenozóica, aflorando uma unidade lito-estratigráfica 
do Pliocénico, designada por Arenitos e Conglomerados (P), que se caracteriza 
seguidamente (Figura IV.5): 
 

• Arenitos e Conglomerados (P) – são essencialmente constituídos por cascalheiras 
de areias soltas com abundantes elementos muito grosseiros, normalmente calhaus 
e blocos rolados de quartzo. Esta unidade coroa os cumes dos cabeços mais 
representativos da região. A natureza extremamente permeável das cascalheiras à 
infiltração das águas superficiais é responsável pela modelação de formas de relevo 
planas e arredondadas, onde a rede de drenagem se encontra dispersa e pouco 
entalhada. 

 
Esta unidade lito-estratigráfica cobre uma formação mais antiga do Miocénico superior, 
designada por Formação Argilo-Arenítica dos Vales de Ulme, Bemposta, etc. (MP), ou 
seja: 
 

• Formação Argilo-Arenítica dos Vales de Ulme, Bemposta, etc. (MP) – envolve a 
alternância de níveis espessos de argilas e margas com arenitos e areias, por vezes 
argilosas e algumas vezes com leitos de seixos e calhaus, de coloração 
normalmente avermelhada, acastanhada ou amarelada. Esta formação está 
sobretudo representada nas vertentes dos vales da região, ao longo de vales 
profusamente encaixados e com declives muito acentuados, certamente controlados 
pela acção da erosão muito forte e rápida. 

 
Os testemunhos recolhidos, através das sondagens à rotação, permitiram identificar os 
seguintes estratos geológicos/litologias: 
 
− (Sc) Solo de cobertura de aparência areno-siltosa de cor castanho-escuro a negro, 

com contaminação orgânica – solo superficial com uma possança variável entre 0,5 
e 1,0 m, onde por vezes são visíveis seixos rolados de grandes dimensões; 

− (P) Conglomerados e arenitos, por vezes muito consolidados – este estrato, 
subjacente ao anterior, com profundidades detectadas de 7,5 a 9,0 m, do ponto de 
vista geotécnico pode ser considerado como solo, visto apresentar ligações 
cimentícias descontínuas; 

− (M) Areias médias a grosseiras argilosas com seixos rolados dispersos, intercalado 
por um estrato de argilas avermelhadas com areia – apresentam uma cor 
avermelhada a acinzentada, correspondendo, à superfície, a materiais soltos a 
compactos e, na base, a solos compactos a muito compactos; 

− (M) Argila avermelhada a esverdeada com areia – este estrato, com uma possança 
de cerca de 6,0 m, corresponde a solos medianamente compactos a compactos; 

− (M) Argilas acastanhadas – intersectadas a partir de 24,0 m de profundidade, 
correspondem a argilas muito duras. 

 
Os níveis de água no terreno foram intersectados entre 1,7 e 5,0 m de profundidade mas, 
pelo facto de terem sido obtidos imediatamente após a execução dos ensaios, não 
deverão ser considerados representativos do posicionamento do nível freático. 
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 4.4 Evolução da Situação de Referência sem Projecto 

No caso de não existência de projecto, ou seja na opção zero, não se esperam alterações 
das características geológicas e geomorfológicas na área de implantação do projecto, 
por não se prever a ocorrência de qualquer tipo de intervenção que possa afectar o 
descritor em análise. 
 

4.5 Síntese 

A área de implantação CIVTRHI situa-se na Bacia Terciária do Tejo, inserindo-se na 
extensa superfície planáltica da margem esquerda daquele rio, num local a cerca de 
9 km a Nordeste da Chamusca e a 5 km a Sudeste da Carregueira. 
 
Os terrenos interessados têm idade Cenozóica, estando presente uma unidade lito-
estratigráfica, designada por Arenitos e Conglomerados do Pliocénico (P), que cobre a 
Formação Argilo-Arenítica dos Vales de Ulme e Bemposta do Miocénico Superior 
(MP). 
 
As litologias identificadas através das sondagens efectuadas variam entre os solos 
areno-siltosos, à superfície, seguidas de conglomerados e arenitos, areias médias a 
grosseiras e argilas de diferentes graus de compacidade e dureza, tendo sido detectadas 
argilas castanhas muito duras a partir de 24,0 m de profundidade. 
 
 

5. SISMICIDADE E TECTÓNICA  

5.1 Sismicidade 

A região onde se irá localizar o projecto em análise está inserida na Bacia Terciária do 
Baixo Tejo, em contacto com o maciço Hespérico, tratando-se de uma área de 
afundamento limitada por deslocações e, como tal, sujeita às influências dos sismos 
cujos epicentros se situam nas regiões a Sudoeste. 
 
Os epicentros dos grandes sismos portugueses, de acordo com a sua génese, tiveram a 
sua localização ligada, fundamentalmente, ou ao interior do país (sismos intraplaca), ou 
fora dele, ligados à fractura Açores-Gibraltar (sismos interplaca). 
 
Em relação aos sismos intraplaca, são de salientar os que têm origem no Vale do Rio 
Tejo, nomeadamente na falha do seu curso inferior, que se manifestaram de forma mais 
importante nos abalos de 1531 e 1909. Durante este último, a intensidade verificada na 
zona envolvente do local de intervenção foi de grau VI a VII, da escala de Mercalli. 
 
No decurso do terramoto de 1755, sismo com origem interplaca, na linha sismo-
tectónica Chamusca/Pinheiro Grande/Praia do Ribatejo, com orientação NE-SW, 
registou-se uma intensidade de grau VIII (escala de Mercalli). A intensidade VII foi 
registada ao longo do Vale do Tejo, a Sudoeste de Constância, abrangendo 
provavelmente a área de intervenção. 
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Pode então concluir-se que a zona em estudo apresenta actividade sísmica importante, 
associada ao deslocamento de fracturas com direcções predominantes NE-SW, ou 
paralelas ao curso do rio Tejo. 
 
Na Figura IV.6 apresenta-se o mapa de isossistas de intensidades máximas, publicado 
pelo Instituto de Meteorologia, onde se pode verificar que o local do projecto está 
localizado na isossista de grau IX. 

 
Figura IV.6 – Carta de Isossistas de Intensidades Máximas de Portugal Continental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas, Edifícios e Pontes (RSAEEP), 
instituído pelo Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio, considera o País dividido em 
quatro zonas que, por ordem decrescente de sismicidade, são designadas por A, B, C e 
D, conforme apresentado na Figura IV.7. 
 
Os valores característicos das acções dos sismos são quantificados em função da zona 
em que se situa a estrutura – coeficiente de sismicidades (α) – e da natureza dos terrenos 
a mobilizar. O coeficiente de sismicidade assume os valores de 1,0; 0,7; 0,5; e 0,3, 
respectivamente para as zonas sísmicas A, B, C e D. 

SIMBOLOGIA:

- ZONA DE INTENSIDADE VI

- ZONA DE INTENSIDADE VII

- ZONA DE INTENSIDADE VIII

V

VII

VII

VI

VII

VIII

VII

VIII

X

IX

IX

- ZONA DE INTENSIDADE IX

- ZONA DE INTENSIDADE X

- ZONA DE INTENSIDADE V

- ZONA DO PROJECTO

SIMBOLOGIA:

- ZONA DE INTENSIDADE VI

- ZONA DE INTENSIDADE VII

- ZONA DE INTENSIDADE VIII

- ZONA DE INTENSIDADE IX

- ZONA DE INTENSIDADE X

- ZONA DE INTENSIDADE V

- ZONA DO PROJECTO
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A zona de intervenção situa-se na zona sísmica B, cujo coeficiente de sismicidade 
assume o valor de 0,7. 
 

Figura IV.7 – Zonamento Sísmico de Portugal Continental (RSAEEP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 Neotectónica 

A região em estudo dista cerca de 50 km para Este do eixo definido por Chamusca – 
Vila Nova da Barquinha, o qual está incluído na estrutura tectónica regional designada 
por Falha Neotectónica do Vale Inferior do Tejo, que corresponde a uma estrutura 
provável de orientação de N30ºE, seguida aproximadamente pelo leito do rio Tejo no 
troço compreendido entre Vila Nova da Barquinha e o Barreiro. 

A actividade neotectónica desta estrutura é apenas indiciada por critérios morfo-
estratigráficos, mas apesar disso é amplamente aceite pela comunidade científica que o 
alinhamento tectónico com orientação NE-SW, sobreponível ao desenvolvimento do 
Tejo entre Vila Nova da Barquinha e o Barreiro, corresponde a uma estrutura activa 
profunda.  
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A Figura IV.8 apresenta a Carta Neotectónica, onde se verifica que a área de análise 
está enquadrada por lineamentos geológicos que podem, eventualmente, corresponder a 
falhas activas.  

O local do projecto não evidencia vestígios de acção tectónica visível. 
 

5.3 Evolução da Situação de Referência sem Projecto 

Na ausência do projecto, a situação actual tenderá a manter as características descritas 
acima, dado não estar prevista qualquer acção com influência no descritor em análise. 
 

5.4 Síntese 

O local de implantação do CIVTRHI situa-se numa zona de risco sísmico intermédio a 
elevado (o coeficiente de sismicidade (α), variável entre 0,3 e 1,0, toma o valor 0,7), 
integrando-se na isossista de grau IX, de acordo com a classificação da Carta de 
Isossistas de Intensidades Máximas de Portugal Continental, do Instituto de 
Meteorologia. 
 
A área em análise não evidencia vestígios de acção tectónica visível. 
 
 

6. SOLOS E USO DO SOLO 

6.1 Introdução 

A análise pedológica da área de implantação do projecto foi efectuada com base no 
levantamento de campo e na Carta de Solos de Portugal, à escala 1:25 000, publicada 
pelo SROA - Serviço de Reconhecimento e Ordenamento Agrário da Secretaria de 
Estado da Agricultura (folhas 330 e 342), de que se apresenta um extracto na 
Figura IV.9, correspondente à área de intervenção e envolvente. 
 

6.2 Enquadramento Regional 

A região onde se irá localizar o CIVTRHI corresponde à Bacia Terciária do Baixo Tejo 
(Margem Esquerda), constituída pelos sedimentos terciários e quaternários que 
preenchem a zona de afundimento que se identifica com o Baixo Tejo. 
 
De acordo com os estudos realizados para o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo, 
os solos predominantes na área da bacia, correspondentes a cerca de 94% da área total, 
são Cambissolos (30%), Litossolos, Podzóis e Luvissolos (20 a 22% cada), com os 
restantes 6% constituídos por Fluvissolos, Regossolos, Solonchacks, Vertisolos e 
Rankers. 
 
Na Bacia Terciária do Tejo verifica-se uma clara assimetria entre as áreas da vertente 
esquerda e direita, que também se reflecte na morfologia. Assim, na vertente esquerda, 
para além de formações aluviais recentes e terraços quaternários, regista-se a ocorrência 
de formações gresosas, arenosas, argilosas e conglomeráticas, enquanto na vertente 
direita predominam as formações carbonatadas. 
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6.3 Área de Intervenção 

Sob o ponto de vista geológico, a área de intervenção é constituída por uma unidade 
lito-estratigráfica do Pliocénico, designada por Arenitos e Conglomerados (P), do 
Pliocénico, que cobre uma formação mais antiga do Miocénico superior, designada por 
Formação Argilo-Arenítica dos Vales de Ulme, Bemposta, etc. (MP). Estas formações 
dão origem, predominantemente, a solos litólicos de arenitos, podzóis com ou sem 
surraipa e conglomerados e, residualmente, a solos mediterrânicos vermelhos e 
amarelos de arenitos. 
 
No local de intervenção, verifica-se a ocorrência dos seguintes tipos de solos 
(Figura IV.9): 
 

− Apr – Solos Podzolizados – Podzóis (Não Hidromórficos), Sem Surraipa, Para-
Solos Litólicos, de materiais arenáceos pouco consolidados; 

− Vl(p) – Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados Normais, de materiais 
arenáceos pouco consolidados. 

 
Na envolvente directa regista-se a existência dos seguintes tipos de solos: 
 

− Sbl – Solos Incipientes – Solos de Baixas (Coluviossolos), Não Calcários de 
texturas ligeiras; 

− Srt – Solos Argiluviados Pouco Insaturados – Solos Mediterrâneos, Vermelhos 
ou Amarelos, de Materiais Não Calcários, Normais de arenitos arcósicos ou 
arcoses. 

 
Estes solos apresentam as seguintes características (Cardoso, 1965; SROA, 1970 e 
1972): 
 
• Solos Mediterrâneos Vermelhos e Amarelos de Materiais Não Calcários e Solos 

Podzolizados – trata-se de solos que apresentam uma diferenciação estrutural 
vertical identificável, essencialmente devido a diferenças nos teores de matéria 
orgânica (superiores no horizonte superficial) e ao ligeiramente superior teor em silte 
e argila no horizonte B. A possança é mediana (40 a 80 cm). A presença de teores 
superiores de matéria orgânica, assim como a textura ligeiramente mais pesada, 
determinam disponibilidades hídricas e nutricionais medianas a reduzidas. O risco de 
encharcamento, contudo, é nulo, devido à dominância de texturas ligeiras. O risco de 
erosão é médio. O conjunto de limitações apresentado por estes solos determina uma 
reduzida capacidade de uso agrícola, limitada particularmente pela oferta hídrica e 
nutricional, a espessura mediana e o risco de erosão (classes Cs a Ee). 
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− Apr – Podzóis (Não Hidromórficos) Sem Surraipa Para-Solos Litólicos, de 
materiais arenáceos pouco consolidados - apresentam horizonte A1 de 15 a 
30 cm e horizonte A2 de 0 a 40 cm, com transição nítida entre eles, pardos, pardo-
acinzentado-escuro ou cinzento-escuro, arenosos, sem agregados, soltos. O 
horizonte B2 varia de 40 a 65 cm, pardo-amarelado, amarelo-pardacento, amarelo, 
castanho ou vermelho amarelado, arenoso, sem agregados, solto; transição gradual 
para o material originário de areia ou arenito, em geral pouco consolidado. O pH 
varia de 5,5 a 6,5 em qualquer horizonte. 

− Srt e Srth – Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou Amarelos de Arenitos – 
apresentam horizonte A1 de 20 a 30 cm, pardo ou pardo amarelado, por vezes 
com alguns fragmentos rolados de quartzitos (cascalho ou pedras miúdas); franco 
arenoso a franco-argilo-arenoso, estrutura granulosa média fraca, friável. O 
horizonte B, de 15 a 60 cm, amarelo, amarelo avermelhado ou vermelho, por 
vezes pardo, argiloso, estrutura prismática média a moderada, algumas películas 
de argila nas faces dos aglomerados; o material original provém de arenitos de 
grão fino. O pH varia entre 7,0 e 8,0 nos horizontes A1 e B. 

• Solos Litólicos Não Húmicos - são solos pouco evoluídos de perfil AB ou ABC, 
sem horizonte A húmico, formados a partir de rochas não calcárias, devido à intensa 
meteorização física e à menos intensa alteração química da rocha mãe. Apresentam 
um baixo teor orgânico e uma reduzida espessura efectiva devido à fraca alteração da 
rocha-mãe e muitas vezes, também, devido à pobreza desta.  

− Vl – Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados Normais, de materiais 
arenáceos pouco consolidados - são solos pouco evoluídos, que apresentam uma 
transição nítida entre os horizontes: entre 0 a 30 cm no horizonte A, pardos 
amarelados e castanhos-escuros, textura franco-arenosa a franca, com algum 
saibro subanguloso de quartzo, estrutura granulosa média moderada, friáveis. 
Horizonte (B) de 30 a 65 cm, pardo-alaranjado, textura franca a franco-arenosa, 
com algum saibro a pedras roladas de quartzo, estrutura anisoforme subangulosa 
média e consistências friável a firme. Apresentam boa drenagem. 

• Solos Incipientes – são solos não evoluídos sem horizontes genéticos claramente 
indiferenciados, praticamente reduzidos ao material originário. O horizonte 
superficial pode ser um A ou um Ap, normalmente de espessura reduzida, em que 
existe uma pequena acumulação de matéria orgânica. A ausência de horizontes 
genéticos deve-se à escassez de tempo para se desenvolverem. 

− Sbl – Solos de Baixas (Coluviossolos), Não Calcários de texturas ligeiras – são 
sólidos incipientes de origem coluvial, em geral localizados em vales, depressões 
ou na base das encostas. 

 
Poder-se-á concluir que os solos da área de intervenção apresentam textura ligeira, são 
pobres em matéria orgânica, susceptíveis à erosão, sem disponibilidades hídricas e 
nutricionais. A capacidade de uso agrícola é reduzida a nula, excepto para o montado de 
uso múltiplo ou o pinhal de exploração. 
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6.4 Uso do Solo 

O projecto em análise irá localizar-se no Eco-Parque do Relvão, numa área afastada de 
qualquer perímetro urbano, situada a cerca de 9 km a Nordeste da Chamusca e a cerca 
de 5 km a Sudeste da Carregueira. 
 
A Figura IV.10 apresenta um extracto da Carta “CORINE Land Cover 2006 for 
Continental Portugal” para o local de intervenção e envolvente. De acordo com esta 
fonte, a ocupação do solo no local de intervenção insere-se na categoria de “Florestas 
Abertas, cortes e novas plantações”. 
 
O local do projecto foi percorrido por incêndios em 2003, que destruiram a vegetação 
anteriormente existente (pinheiros e alguns sobreiros, no estrato arbóreo), tendo então a 
zona sido ocupada por matos e por poucos salgueiros, estes nas zonas onde o nível 
freático está mais à superfície. Alguns sobreiros resistiram ao fogo, apresentando-se 
actualmente com carácter esparso. 
 
Na envolvente, a ocupação do solo é preponderantemente florestal, com algumas 
manchas de sistemas culturais (Herdade da Valeira) e de ocupação industrial, 
designadamente a afecta ao Eco-Parque do Relvão, onde se assinala a existência de um 
aterro de resíduos industriais banais, uma central de triagem, dois CIRVER (Centro 
Integrado de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos) e quatro 
loteamentos industriais dedicados a actividades ambientais e de reciclagem.  
 

6.5 Evolução da Situação de Referência sem Projecto 

O local do projecto insere-se no Eco-Parque do Relvão, plataforma logística para 
empresas operantes na área da reciclagem e valorização de resíduos, de que a Câmara 
da Chamusca é promotora. Neste enquadramento, é previsível que o uso do solo na área 
envolvente venha a sofrer alterações, com o progressivo desaparecimento do coberto 
actual e sua substituição por áreas impermeabilizadas e por espécies vegetais de 
enquadramento paisagístico, na medida e no grau de desenvolvimento futuro do parque 
industrial. 
 

6.6 Síntese 

Na área de intervenção, verifica-se a ocorrência de Solos Litólicos, Não Húmicos, 
Pouco Insaturados Normais, de materiais arenáceos pouco consolidados - Vl(p) e de 
Solos Podzolizados (Não Hidromórficos), Sem Surraipa, Para-Solos Litólicos, de 
materiais arenáceos pouco consolidados - Apr. 
 
Trata-se de solos de textura ligeira, pobres em matéria orgânica, susceptíveis à erosão, 
sem disponibilidades hídricas e nutricionais. A capacidade de uso agrícola é reduzida a 
nula, excepto para o montado de uso múltiplo ou o pinhal de exploração. 
 
O solo, no local de intervenção, apresenta-se ocupado por matos e sobreiros esparsos, 
nas zonas mais xerofílicas, e por alguns salgueiros, nos sectores onde o nível freático se 
encontra mais à superfície. 
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7. RECURSOS HÍDRICOS 

7.1 Recursos Hídricos Superficiais 

7.1.1 Hidrografia 

7.1.1.1 Enquadramento geral 

A área de análise insere-se na Região Hidrográfica n.º 51, correspondente à bacia 
hidrográfica portuguesa do rio Tejo, mais especificamente na secção terminal deste 
curso de água (Figura IV.11). 
 
A bacia hidrográfica do rio Tejo corta longitudinalmente a Península Ibérica, cobrindo 
uma área total de 80 629 km², dos quais 69% ocupam território espanhol e 31% 
território português. 
 
Localizada entre 38° e 41° de latitude e 01° e 10° de longitude, é limitada, a Norte, 
pelas bacias hidrográficas dos rios Douro e Mondego, a Leste, pelas bacias da vertente 
mediterrânica (Ebro, Jucar) e pelas bacias dos rios Guadiana e Sado, a Sul. 
 
Apresenta forma alongada e orientação dominante Este-Oeste, flectindo, no entanto, 
sensivelmente a meio do território português, para NNE – SSW. 
 
O relevo na parte portuguesa da bacia é caracterizado, na margem Sul, por grandes áreas 
planas, formadas por séries de terraços dos quais os mais altos não ultrapassam os 
200 m, e na margem Norte, por um relevo mais acidentado, elevando-se quase a 
2 000 m na zona da Serra da Estrela. A partir do ponto de inflexão da orientação, o 
relevo aplana-se formando uma extensa planície aluvial até à desembocadura. 
 
As características físicas da bacia hidrográfica do rio Tejo, na estação de Ómnias-
Santarém, indicam-se no Quadro IV.4. 
 

Quadro IV.4 – Características físicas da bacia hidrográfica do rio Tejo (Santarém) 

Área  
(m²) 

Perímetro 
(m) 

Longitude 
(km) 

Altitude 
média 

(m) 

Índice 
Compacidade 

Índice 
pendente 

68 425 1 880 792 664 2,012 0,043 

Fonte: DGRAH, 1986 
 

7.1.1.2 Rede hidrográfica da área em análise 

A instalação em análise localiza-se na bacia de drenagem da ribeira do Vale da Vaca, a 
qual drena directamente para o rio Tejo (Figura IV.12). A ribeira do Vale da Vaca tem 
um comprimento de 9,5 km e uma área de drenagem de 32,5 km2. A nascente daquele 
curso de água é em Chão das Minas, no concelho da Chamusca, passando 
sucessivamente por Vale da Vaca, Casal do Vale da Vaca, Godinhos e Favacal, antes de 
confluir com o rio Tejo. 

                                                 
1 Segundo a delimitação do Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de Outubro 
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A linha de água drena uma área de relevos suaves e amplos, constituída por terraços, 
dos quais os mais altos não ultrapassam os 200 m. 
 
A bacia de drenagem apresenta forma alongada, com orientação geral SSE-NNW, mas 
com uma secção terminal alargada devido ao contributo de um subsidiário que se 
desenvolve quase paralelamente ao rio Tejo. 
 
A rede de drenagem é relativamente densa, do tipo dendrítica, com declives pouco 
acentuados. 
 
A classificação decimal e as principais características fisiográficas da ribeira do Vale da 
Vaca indicam-se no Quadro IV.5. 
 
A instalação localiza-se na secção de cabeceira da bacia, próximo do início de uma 
pequena linha de água, sem toponímia, afluente de primeira ordem da ribeira de Vale da 
Vaca. Esta linha de água tem um desenvolvimento de cerca de 3 km, dando origem a 
uma bacia com cerca de 3,2 km2 de área e cerca de 9 km de perímetro. 
 
Trata-se de uma bacia que drena uma área pequena, apresentando factor de forma baixo 
e de compacidade relativamente elevado, o que indicia formas tendencialmente 
alongadas e irregulares e ramificação apreciável da bacia. 
 

7.1.2 Regime hidrológico e disponibilidades hídricas 

Os principais factores condicionadores do regime dos escoamentos de uma dada bacia 
hidrográfica são o regime pluviométrico, os substratos geolitológico e pedológico e o 
coberto vegetal. 
 
O rio Tejo atravessa uma região de grande irregularidade climática, nomeadamente a 
nível da precipitação, o que origina importantes oscilações de caudal causadoras de 
cheias sazonais, que constituem um problema fulcral no ordenamento do território do 
vale do Tejo. 
 
A distribuição da precipitação na bacia do Tejo é marcadamente sazonal, concentrando-
-se cerca de 75% da precipitação anual no semestre húmido, com um máximo de 80% 
em Lisboa e um mínimo de 71% em Penamacor. No semestre seco, não chove, em 
geral, durante quatro meses. 
 
À irregularidade temporal associa-se a assimetria temporal: a análise da carta das 
isoietas médias anuais e dos dados pluviométricos relativos ao período 1952/3 a 1981/2, 
permite concluir que a zona mais pluviosa é a Serra da Estrela (máximo anual de 
2 950 mm nas Penhas da Saúde) e as menos pluviosas situam-se próximo de Lisboa 
(mínimo de 538 mm em Alcochete e 575 mm em Monforte). 
 
O Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo, Volume III – Parte A, avalia o escoamento 
anual médio na região Sul da bacia do rio Tejo em cerca de 200 mm. 
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Quadro IV.5 – Classificação decimal e características físicas principais da bacia da ribeira do Vale da Vaca e do afluente 
onde se situa a unidade industrial 

Kc  Kf  Kb 
Designação Classificação 

Decimal 
Área da bacia 

(km²) 
Comprimento 

(m) 
Perímetro 

(km) 

Altura 
média (m) (índice de 

Grauvelius) 
(factor de 

forma) 
(inclinação 

média do leito) 

Ribeira sem toponímia, afluente 
1.ª ordem da ribeira do Vale da 
Vaca 

− 3,2 3,2 8,6 145,0 1,35 0,31 0,0313 

Ribeira do Vale da Vaca 301 33 32,5 9,5 26,3 82,5 1,29 0,36 0,0179 
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Para a ribeira do Vale da Vaca, estimou-se um caudal de ponta de 66 m3/s e 92 m3/s, 
respectivamente para períodos de retorno de 2 e 5 anos. O caudal de ponta de cheia para 
um período de retorno de 100 anos foi estimado em 178 m³/s. 
 
Em termos médios anuais, estima-se que, no período chuvoso, o caudal na ribeira de 
Vale da Vaca seja de 0,6 m³/s e no período de estiagem não se verifique escoamento 
nesta linha de água. O caudal médio anual na ribeira em referência foi estimado em 
cerca de 0,05 m³/s. 
 
Na secção de intervenção, ou seja, na zona onde se irá implantar a unidade de 
tratamento, por ser tratar de zona de cabeceira, o escoamento tem características 
incipientes, não se observando talvegue definido. Devido às características 
hidrogeológicas do local, é frequente, em situações pós-chuvadas intensas e de longa 
duração, a formação de zonas de acumulação de águas. 
 

7.1.3 Aproveitamentos hidráulicos 

Na área de intervenção e envolvente não se identificam quaisquer aproveitamentos 
hidráulicos de iniciativa pública, existindo, por outro lado, algumas represas de água, 
privadas, de pequena dimensão, que se destinam a apoiar a actividade agrícola local 
(Figura IV.13). 
 

7.2 Recursos Hídricos Subterrâneos 

7.2.1 Enquadramento geral  

O local do projecto inclui-se na Bacia Tejo-Sado, de acordo com a designação adoptada 
por «Sistemas Aquíferos de Portugal Continental», INAG, 2000.  
 
A Bacia Terciária do Tejo-Sado constitui uma depressão alongada na direcção NE-SW, 
que é limitada a Norte e a Oeste por terrenos jurássicos e a Este a Sul por formações do 
Maciço Hespérico.  
 
Esta unidade foi afectada por importantes movimentos orogénicos que provocaram o 
seu afundamento ao longo das linhas de debilidade estrutural do soco. Esta zona, na 
qual já se tinham depositado os sedimentos do mesozóico, foi coberta por materiais 
continentais oligocénicos, aos quais se sobrepuseram os produzidos durante a 
transgressão aquitano-burdigaliana. Posteriormente, no Helveciano, começou uma 
regressão que se prolongou até ao Miocénico superior. Simultaneamente, com as 
formações marinhas depositadas na zona submersa, formaram-se, na parte continental 
da bacia, sedimentos fluvio-continentais e lacustres. Este facto explica que nesta bacia, 
sedimentos com a mesma idade tenham fácies distintas, e consequentemente, com 
características hidrogeológicas diferentes. 
 
Na bacia do baixo Tejo e Sado identificam-se dois sistemas aquíferos principais com 
ligações hidráulicas e limitados inferiormente pelas formações margosas do Aquitano-
Burdigaliano e pelos terrenos do Oligoceno-Cretácico. 





 

 Estudo de Impacte Ambiental do CIVTRHI – Relatório  
IV-101

Os aquíferos instalados nas formações calcário-detríticas do Burdigaliano e Helvaciano 
inferior e no complexo argilo-detrítico do Miocénico médio e superior são do tipo 
cativo. Os aquíferos correspondentes às formações do Pliocénico e do Quaternário 
(aluviões e terraços fluviais) são do tipo livre. 
 
O aquitardo superior, que limita o aquífero do Miocénico médio e superior e estabelece 
a relação hidráulica entre este aquífero e o livre sobrejacente, pertence já ao Pliocénico, 
embora localmente possa corresponder ao troço terminal das formações do Miocénico 
superior. Embora com carácter lenticular, esta formação actua hidraulicamente como 
aquitardo, observando-se diferenças piezométricas entre os dois aquíferos da ordem das 
dezenas de metros. 
 
Os aquíferos livres cobrem praticamente toda a bacia e correspondem às formações 
aluvionares quaternárias dos rios Tejo e Sado e seus afluentes, aos terraços fluviais do 
Tejo e às formações pliocénicas. A sua base é constituída pelo aquitardo referido acima 
e os aquíferos são drenados através das aluviões e terraços para a rede hidrográfica. 
 
A unidade de tratamento localiza-se num dos 4 sistemas aquíferos em que se divide a 
Bacia Baixo Tejo-Sado, designado por Margem Esquerda (Figura IV.14). 
 

Figura IV.14 – Sistemas Aquíferos da Área de Análise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: INAG, 2000 
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7.2.2 Caracterização local 

De acordo com INAG  (2000), o sistema aquífero Margem Esquerda assenta nas 
formações do Pliocénico e nas formações detríticas continentais do Miocénico. Nesta 
zona da bacia, a constituição do Miocénico é predominante detrítica, dominando as 
formações continentais, e o Pliocénico é menos espesso. 
 
A área em apreço é muito produtiva sob o ponto de vista hidrogeológico, com vários 
níveis de água, relacionados de forma complexa, funcionando como um dreno que 
canaliza as águas infiltradas a cotas mais elevadas para jusante. 
 
De acordo com o Plano de Bacia Hidrográfica do rio Tejo (INAG, 1999), a recarga 
média anual estimada para este sistema (área aflorante) é de 1 220 hm³/ano, para um 
valor de descarga médio entre 394,47 e 715,13 hm³/ano. 
 
a) Subunidade aquífera do Pliocénico 

As formações pliocénicas que se mostram predominantes à superfície na área e zonas 
envolventes da futura instalação são constituídas por alternâncias de camadas de 
areias, com níveis de seixo e calhaus de grandes dimensões, e de argilas. As 
variações litológicas e as correspondentes variações de permeabilidade permitem o 
estabelecimento, embora de forma irregular, de algumas zonas com comportamento 
de aquífero livre, outras com comportamento de aquífero semi-confinado. 
 
A alternância de níveis com permeabilidades contrastantes é responsável pela 
formação de níveis aquíferos cativos e semi-cativos, que frequentemente exsurgem 
nos taludes e cabeceiras de linhas de água. 
 
Verifica-se que à superfície e de forma irregular se estabelecem horizontes argilosos 
que, em situações de relativa continuidade e extensão, justificam a existência de um 
nível freático bastante próximo da superfície, observável no próprio local do projecto 
e nas zonas de acumulação de água existentes nas proximidades. 
 
A recarga processa-se por infiltração directa da queda pluviométrica, nas áreas 
correspondentes aos interflúvios das linhas de água, onde se verifica um fluxo 
descendente e lateral. 
 
Uma parte desta recarga infiltra-se ainda por drenância para as camadas subjacentes 
do Mio-pliocénico, reflectindo-se num conjunto de níveis aquíferos do tipo 
multicamada, constituintes da subunidade aquífera inferior. 
 
Localmente, o escoamento apresenta-se pouco extenso, com direcção do fluxo 
subterrâneo a estabelecer-se preferencialmente de E-W. 
 
As captações mais próximas da futura unidade de tratamento localizam-se a cerca de 
2,5 km para NNE, mas captam no subsistema cativo do Miocénico (veja-se alínea 
seguinte), pelo que se torna difícil apresentar valores locais dos parâmetros 
característicos do sistema aquífero Pliocénico. Os valores que se apresentam 
seguidamente baseiam-se em dados recolhidos nos relatórios dos ensaios de caudal 
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dos furos JK5 e JK8, localizados a cerca de 9 km a Sul da futura instalação, em 
Ulme. Estes furos encontram-se fora de serviço, devido à qualidade da água 
desfavorável, pelo que os valores apresentados correspondem aos ensaios de caudal 
realizados no ano de 1971. 
 
No Quadro IV.6 indicam-se os parâmetros representativos do comportamento do 
sistema pliocénico onde as captações referidas se encontram instaladas.  
 

Quadro IV.6 – Parâmetros hidráulicos do sistema aquífero Pliocénico (local) 

Furo Q (l/s)  NE (m) ND (m) T (m2 /d) Drenos 
JK5 10 +9,0 -34,6 23 50-54 
JK8 17 +0.5 -25,3 66 Idem 

Fonte: INAG/SNIRH 
 
Admitindo uma espessura saturada de 54,0 m, a condutividade hidráulica foi 
calculada em K=8,3x10-1 m/d. Para a porosidade eficaz (me), admitiu-se o valor de 
0,20, considerado identificativo de aquíferos de comportamento e litologia 
semelhantes, tendo-se ainda utilizado para valor de gradiente hidráulico i = 0,01, 
valor experimental obtido em regime natural, obtendo-se, consequentemente, uma 
velocidade de fluxo de 0,04 m/dia. 
 
No local da futura instalação, a produtividade desta subunidade deverá ser inferior 
devido à menor profundidade e desenvolvimento lateral do aquífero, estimando-se 
que os valores se deverão situar em redor dos 2 l/s. 
 

b) Subunidade aquífera do Miocénico 
O Miocénico encontra-se representado nas camadas superiores por um complexo de 
siltes argilosos alternando com areias e arenitos com intercalações de leitos argilosos, 
com espessura da ordem dos 40 a 50 m, seguindo-se em profundidade grés médio a 
grosseiro por vezes com níveis argilosos, que constituem as camadas inferiores desta 
subunidade. Esta sequência observa-se nas captações de abastecimento à 
Carregueira, atrás referenciadas, como se pode visualizar na Figura IV.15, onde se 
apresenta o perfil do furo CBR3. 
 
O comportamento hidrogeológico é do tipo multicamada, semiconfinado nas 
camadas superiores, com produtividades máximas da ordem dos 3 l/s, enquanto que 
nas camadas de composição gresosa se mostra confinado e com débitos que chegam 
aos 40 l/s. 
 
De modo geral e à escala da Bacia Terciária do Tejo/Margem Esquerda parecem 
existir essencialmente três zonas de escoamento, a de recarga onde o fluxo é 
descendente, a de transferência e a de descarga. O sentido geral do escoamento 
processa-se ao longo do sistema aquífero, ou seja das terras altas marginais à bacia, 
onde se processa a recarga, em direcção ao Tejo, onde ocorre a descarga nas 
aluviões, por drenância ascendente. 
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Figura IV.15 – Perfil da captação CBR3 de abastecimento de água à Carregueira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: INAG/SNIRH 
 

É possível observar o comportamento da superfície piezométrica e confirmar o 
sentido de escoamento na Figura IV.16. 
 
À escala local e com base na cota dos níveis dos furos de captação instalados no 
concelho da Chamusca drenando apenas o aquífero Miocénico, verifica-se que o 
sentido de fluxo é bastante semelhante, predominando a direcção E-W na área da 
futura unidade de tratamento. 

 
7.2.3 Vulnerabilidade 

A vulnerabilidade à poluição de qualquer formação está intrinsecamente ligada à 
composição litológica, morfologia, permeabilidade, profundidade da zona aquífera, 
sendo, segundo Lobo Ferreira e Cabral (1991) a sensibilidade da qualidade das águas a 
uma carga poluente, função das características intrínsecas do aquífero. (sic)  
 
Poderá ainda ser entendida como a capacidade do material que constitui as camadas 
sobrejacentes ao aquífero de reduzir a propagação dos potenciais poluentes, 
considerando-se deste modo uma propriedade intrínseca ao próprio meio geológico, que 
serve de suporte ao sistema. 
 
 
 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do CIVTRHI – Relatório  
IV-105

Figura IV.16 – Superfície piezométrica média no ano 2008/09 do sistema aquífero 
T3 – Margem Esquerda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: INAG/SNIRH 
 
Existem vários métodos de avaliação da vulnerabilidade, tendo-se utilizado neste estudo 
dois processos: a metodologia EPPNA – Equipa de Projecto do Plano Nacional da Água 
(1998), baseado apenas na composição litológica do meio, a que está associada uma 
classe de vulnerabilidade; e o denominado Índice DRASTIC, que se fundamenta no 
somatório de sete parâmetros ou indicadores hidrogeológicos, que influenciam o 
potencial da poluição, sendo possível avaliar dois tipos de situação – vulnerabilidade 
média aos poluentes em geral e vulnerabilidade específica a pesticidas. 
 
Segundo a metodologia da EPPNA, são definidas oito classes de vulnerabilidade em 
função da composição litológica de cada formação, de acordo com o Quadro IV.7.  
 
 

‐ Direcção do Fluxo    ‐ Local do Projecto 
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Quadro IV.7 – Classes de Vulnerabilidade 

Sistemas Aquíferos Classe de 
Vulnerabilidade Indicador 

Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação Alta V1 
Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a alta Média a Alta V2 
Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação 
hidráulica com a água superficial Alta V3 

Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação 
hidráulica com a água superficial Média V4 

Aquíferos em rochas carbonatadas Média a Baixa V5 
Aquíferos em rochas fissuradas Baixa e Variável V6 
Aquíferos em sedimentos consolidados Baixa V7 
Inexistência de aquíferos Muito Baixa V8 

Fonte: EPPNA, 1998 
 
Assim, de acordo com esta metodologia, as formações pliocénicas no local de 
implantação da futura unidade de tratamento deverão apresentar vulnerabilidade média. 
 
De acordo com o método do índice DRASTIC (EPA), a vulnerabilidade à poluição por 
um determinado contaminante é medido através de um índice que corresponde à média 
ponderada dos valores atribuídos a sete parâmetros, segundo critérios previamente 
definidos. Os indicadores em jogo são: profundidade da zona não saturada ao solo, 
recarga profunda dos aquíferos, material do aquífero, tipo de solo, topografia, impacto 
da zona não saturada e condutividade hidráulica. O método de cálculo consiste 
basicamente em atribuir a cada parâmetro um valor da escala de 1 a 10, em função das 
condições locais; valores elevados correspondem a uma maior vulnerabilidade. Em 
seguida, cada valor é pesado pelo respectivo factor de ponderação, que reflecte a sua 
importância relativa na quantificação da vulnerabilidade. 
 
No Quadro IV.8, apresentam-se as bases de classificação pelo método DRASTIC da 
vulnerabilidade do sistema aquífero superficial, presente na zona de influência do 
empreendimento em análise, com base em valores médios disponíveis para as várias 
grandezas em jogo. 
 
De acordo com o código americano para a determinação de vulnerabilidade de recursos 
subterrâneos, a este valor do índice, corresponde uma vulnerabilidade média, quer em 
termos intrínsecos, quer em relação aos pesticidas. 
 
Não se apresenta o valor da vulnerabilidade do aquífero Miocénico uma vez que, por 
definição, a sua vulnerabilidade é reduzida, dado tratar-se de um aquífero confinado e 
com elevada carga piezométrica. 
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Quadro IV.8 – Vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas no subsistema aquífero 
Pliocénico em presença, segundo o método DRASTIC 

Vulnerabilidade 
intrínseca 

Vulnerabilidade aos 
Pesticidas Indicador Hidrogeológico Descritivo Valor 

Peso Pontuação 
Parcial Peso Pontuação 

Parcial 
D (Profundidade da zona não saturada) 9 - 15 m 5 5 25 5  25 
R (Recarga profunda de aquíferos)  211 (mm/ano) 8 4 32 4 32 

A (Material do aquífero) 
Areias com seixo e 
calhau/areias silto-

argilosas 
6 3 18 3 18 

S (Tipo de solo) Balastro 9 2 18 5 45 

T (Topografia) Zona ligeiramente 
acidentada (6 - 12%) 5 1 5 3 15 

I (Impacto da zona não saturada) Areia e balastro 6 5 30 4 24 
C (Condutividade hidráulica) 0,9 – 6,0 (m/dia) 2 3 6 2 4 
Pontuação Total   - 134 - 163 

 
7.2.4 Infra-estruturas de captação de água 

Relativamente a estruturas de captação de água, na envolvente directa da unidade não se 
identificam quaisquer furos ou poços de captação para abastecimento público, 
localizando-se os mais próximos a cerca de 2,5 km, a Nordeste, em Galega Velha. 
 
Em anexo apresenta-se o inventário dos pontos de água na envolvente próxima da futura 
instalação. A localização cartográfica dos sistemas de captação está indicada na 
Figura IV.13, já apresentada. 
 

7.3 Evolução da Situação de Referência Sem Projecto 

Considerando a opção zero, ou seja, a ausência de intervenção no local em estudo, a 
área não sofrerá qualquer tipo de alterações a nível dos recursos hídricos, tendendo a 
manter as características actuais, descritas acima. 
 

7.4 Síntese 

A unidade de tratamento insere-se na Região Hidrográfica n.º 5, correspondente à bacia 
portuguesa do rio Tejo, mais precisamente na margem direita da ribeira do Vale da 
Vaca, afluente de 1.ª ordem do rio Tejo. 
 
A bacia da ribeira do Vale da Vaca apresenta factor de forma baixo e factor de 
compacidade relativamente elevado, o que indicia forma tendencialmente alongada e 
irregular e ramificação apreciável da bacia. 
 
O regime pluviométrico na bacia do Tejo apresenta uma acentuada distribuição sazonal, 
concentrando-se no semestre húmido cerca de 75% da precipitação anual, com um 
máximo de 80% em Lisboa e um mínimo de 71% em Penamacor. No semestre seco, em 
geral não chove durante quatro meses. 
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O escoamento anual médio na bacia da ribeira do Vale da Vaca apresenta valores da 
ordem de grandeza de 200 mm, valor típico da parte Sul da Bacia Portuguesa do rio 
Tejo. 
 
O sistema aquífero presente na área da instalação inclui-se na unidade hidrogeológica 
Bacia Tejo-Sado e está instalado nas formações detríticas continentais, de idade 
miocénica e pliocénica. Trata-se de um aquífero multi-camada, em geral confinado a 
semi-confinado, de elevada produtividade. 
 
A alternância de níveis arenosos com outros argilosos, na unidade superficial, induz a 
ocorrência de níveis aquíferos suspensos, com exsurgências em taludes e cabeceiras de 
linhas de água e, ainda, a formação de zonas com níveis freáticos à superfície e de 
acumulação de águas (charcas).  
 
 

8. FACTORES DE QUALIDADE DO AMBIENTE 

São chamados factores de qualidade do ambiente os factores do meio que directa ou 
indirectamente são utilizados pelas populações e que caracterizam a qualidade de vida 
na área em estudo. Tais factores são a qualidade do ar, ambiente sonoro, a qualidade 
das águas superficiais e subterrânea e indirectamente a qualidade dos solos. 
 

8.1 Qualidade da Água 

8.1.1 Introdução 

O presente capítulo tem por objectivo efectuar a caracterização do estado actual da 
qualidade das águas superficiais e subterrâneas da área envolvente da futura unidade de 
tratamento e valorização de resíduos. 
 
Nesta conformidade, no ponto 8.1.2 efectua-se uma análise dos usos da água da região, 
com vista a direccionar o tratamento dos dados de qualidade, que se apresenta em 
parágrafo posterior. Com objectivo idêntico, apresenta-se em 8.1.3 a análise das fontes 
de poluição identificadas na área em estudo, passando-se em revista os focos de 
contaminação com origem nos efluentes líquidos domésticos e industriais, nas águas 
residuais das actividades pecuárias (de forte tradição na região) e ainda nos efluentes 
das deposições de resíduos sólidos urbanos e industriais. 
 
No ponto 8.1.4 são analisados os dados de qualidade da água disponíveis para a área em 
estudo, concluindo-se do estado actual das massas de água da zona. 
 
As fontes de informação consultadas para o efeito foram os serviços autárquicos 
competentes do município de Chamusca e os serviços competentes do Ministério do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, designadamente Administração de Região 
Hidrográfica do Tejo e Instituto da Água. 
 
A área de influência analisada reporta-se à bacia hidrográfica da ribeira do Vale da 
Vaca, tendo-se estendido a análise, sempre que se entendeu justificável, à bacia do Tejo. 
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8.1.2 Usos da água 

Na área da bacia hidrográfica da ribeira do Vale da Vaca, bem como nas áreas 
adjacentes, o abastecimento de água para consumo humano tem origem subterrânea. A 
reduzida densidade populacional associada a um povoamento extremamente disperso 
condiciona a infra-estruturação do saneamento básico, verificando-se que apenas os 
aglomerados de maior dimensão têm rede de distribuição domiciliária, a partir de furos 
de captação camarários. É exemplo o perímetro urbano da freguesia de Chamusca, 
Ulme, Vale de Cavalos e Alpiarça, em que o abastecimento de água é efectuado a partir 
de furos de captação, garantindo-se um nível de atendimento de praticamente 100%. 
 
Na área da bacia da ribeira do Vale da Vaca, com uma ocupação humana reduzida e 
muito dispersa, o consumo é garantido a partir de furos ou poços de captação privados.  
 
Os vales das principais ribeiras que atravessam o concelho da Chamusca e dos 
tributários de maior dimensão são, em grande extensão, ocupado pela orizicultura, 
verificando-se, também, a existência de culturas hortícolas e hortofrutícolas nas 
proximidades das povoações. Na bacia hidrográfica em análise, estes usos observam-se 
na secção terminal da ribeira do Vale da Vaca e em toda a área de desenvolvimento de 
um dos seus tributários (ribeira do Vale da Feiteira), onde a topografia é mais plana 
(cerca de 40% da área da bacia desenvolve-se entre as cotas 19 e 30). 
 
Em síntese, na área em análise, a água subterrânea é utilizada para consumo humano e 
consumo industrial, enquanto que a água superficial se destina, fundamentalmente, à 
satisfação das dotações de culturas orizícolas. 
 

8.1.3 Fontes de poluição hídrica 

O concelho da Chamusca, divisão administrativa onde se desenvolve a totalidade da 
bacia hidrográfica da ribeira do Vale da Vaca, apresenta uma estrutura industrial pouco 
relevante, em que o peso do sector não atingiu, em 2001, 12% do total das empresas 
sedeadas no concelho. 
 
O sector industrial concentra-se preferencialmente em três áreas – Chamusca, Ulme e 
Carregueira, embora se verifique a existência de alguns estabelecimentos mais ou 
menos dispersos pelo concelho, designadamente em Semideiro, Parreira/Salvador e 
Carregueira. 
 
Os ramos mais representativos são o metalúrgico, o agro-alimentar (transformação de 
produtos agrícolas), transformação de madeira (serração, carpintarias e mobiliário) e 
construção. Mais recentemente, o concelho tem-se afirmado como uma plataforma 
logística para actividades na área ambiental, com a criação do EcoParque do Relvão, na 
freguesia da Carregueira. Aqui estão instalados os dois CIRVER – Centro Integrado de 
Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos, um aterro de resíduos industriais 
não perigosos, um aterro de resíduos sólidos urbanos, e várias outras instalações da área 
da reciclagem e valorização de resíduos. 
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Na área da bacia hidrográfica da ribeira do Vale da Vaca, destacam-se unicamente 
algumas instalações agropecuárias no tocante a contributos para a produção de efluentes 
líquidos. 
 
Como já referido no ponto anterior, o povoamento na bacia da ribeira do Vale da Vaca é 
bastante reduzido e com características marcadamente dispersas, principalmente nas 
suas secções média e de cabeceira. No domínio das águas residuais domésticas, o nível 
de atendimento é relativamente baixo, sofrendo claramente da reduzida densidade 
populacional do concelho e da elevada dispersão do povoamento. Assim, apenas os 
aglomerados de maior dimensão – Chamusca, Ulme, Vale de Cavalos e Arripiado 
dispõem de drenagem e tratamento de efluentes domésticos, enquanto que os 
aglomerados restantes, assim como as habitações isoladas, dispõem de fossa séptica 
individual. 
 
Eventual poluição hídrica com origem em deposições não controladas de resíduos 
sólidos urbanos (RSU) não se verifica na área de estudo, uma vez que o nível de 
atendimento municipal nesta vertente é praticamente integral e os resíduos recolhidos 
são depositados no aterro sanitário do sistema multimunicipal da RESITEJO, localizado 
em área próxima à futura unidade de tratamento de resíduos. Refira-se, por outro lado, 
que o antigo vazadouro de RSU está encerrado e reabilitado ambientalmente, não 
constituindo já um foco de poluição hídrica. 
 
Os resíduos industriais não perigosos (RIB) do concelho e áreas envolventes são 
depositados em aterro controlado da RIBTEJO, localizado nas proximidades da 
instalação em análise. 
 
Próximo da instalação em apreço, localizam-se as duas unidades de 
tratamento/valorização/deposição final de resíduos perigosos (CIRVER), já referidas. 
 
Qualquer uma destas instalações dispõe das necessárias medidas de controlo ambiental 
e situam-se em bacia hidrográfica distinta da que presentemente se analisa. 
 
Em conclusão, na área em análise a poluição hídrica com origem nos vários focos de 
contaminação possíveis não se pode considerar crítica, dada a muito reduzida dimensão 
e dispersão dos aglomerados populacionais na área em estudo e a inexistência de 
actividade industrial relevante para este factor de pressão. 
 

8.1.4 Qualidade da água 

8.1.4.1 Águas superficiais 

a) Considerações metodológicas 

Na área da bacia hidrográfica da ribeira do Vale da Vaca não existe qualquer estação 
de monitorização, pelo que não se torna possível efectuar uma avaliação da qualidade 
deste recurso com base em elementos analíticos. 
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A título indicativo, efectua-se a caracterização da qualidade da água do rio Tejo, em 
ponto situado imediatamente a montante da confluência da ribeira do Vale da Vaca, 
com base nos registos da estação 17G/02 – Almourol, da Rede de Qualidade da Água 
(RQA). A localização da estação de amostragem está indicada na Figura IV.17. 
 
Os resultados são apresentados em termos do cumprimento ou incumprimento do 
valor experimental face aos valores legais fixados nos normativos nacionais 
(Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto), designados por Valor Máximo Admissível 
(VMA) e para cada um dos usos da água previamente identificados em ponto 
anterior. 

 
Figura IV.17 – Localização do ponto de medição da qualidade da água superficial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: INAG/SNIRH 
 
Dada a impraticabilidade de considerar conjuntamente a totalidade dos parâmetros de 
qualidade da água, procedeu-se a uma selecção dos mesmos, em função do tipo de 
utilização da água e dos parâmetros que serão potencialmente afectados pelo 
empreendimento. 
 
Assim, a cada utilização da água associou-se um conjunto de 10 parâmetros, 
considerados como mais limitativos dos usos e que dessem uma indicação geral da 
qualidade da água em questão. 
 

 

‐ Local do projecto ‐ Estação de monitorização s/ escala
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• Qualidade das águas destinadas à rega (Anexo XVI) 

− Sólidos suspensos totais 
− Nitratos 
− Condutividade 
− Cloretos 
− Crómio 
− Cobre 
− Zinco 
− Chumbo 
− Coliformes fecais 
− SAR 

 
• Objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais 

(Anexo XXI) 

− pH 
− Temperatura 
− Carência bioquímica de oxigénio (CBO5) 
− Oxigénio dissolvido 
− Azoto amoniacal 
− Cloretos 
− Fósforo total 
− Crómio 
− Chumbo 
− Cobre 
− Zinco 

 
A análise da qualidade actual do rio Tejo, em Almourol, foi complementada pela 
avaliação global de qualidade, realizada segundo a metodologia de classificação de 
usos múltiplos proposta pelo INAG. De acordo com esta metodologia, a classificação 
é realizada parâmetro a parâmetro e dá informação qualitativa sobre os usos que 
potencialmente se podem considerar para o curso de água em avaliação. A 
classificação materializa-se em cinco classes que têm, quanto ao significado, o que 
está indicado no Quadro IV.10. 
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Quadro IV.10 – Classes de classificação da qualidade da água para usos múltiplos 

Classe Nível de Qualidade 
A – Excelente Águas consideradas como isentas de poluição, aptas a satisfazer potencialmente as 

utilizações mais exigentes em termos de qualidade 
B – Boa Águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo também 

satisfazer potencialmente todas as utilizações (equivalente à classe 1B francesa) 
C – Razoável Águas com qualidade “aceitável”, suficiente para irrigação, para usos industriais e 

produção de água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida 
piscícola (espécies menos exigentes), mas com reprodução aleatória; apta para 
recreio sem contacto directo 

D – Má Águas com qualidade “medíocre”, apenas potencialmente aptas para irrigação, 
arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir, mas de forma aleatória 

E – Muito má Águas ultrapassando o valor máximo da Classe D para um ou mais parâmetros. São 
consideradas como inadequadas para a maioria dos usos e podem ser uma ameaça 
para a saúde pública e ambiental 

Fonte: INAG 
 
b) Dados de Qualidade 

Como referido acima, a análise que se desenvolve seguidamente tem por base os 
dados de qualidade registados na estação Almourol, referentes aos dois últimos anos 
hidrológicos completos disponíveis 2007/2008 e 2008/2009.  
 
A análise dos Quadros IV.11 e IV.12 permite retirar algumas ilações sobre a 
qualidade da água no rio Tejo, a montante do ponto de confluência da ribeira de Vale 
da Vaca. Assim: 
 
• Em termos do uso rega, no período analisado, a qualidade das águas no rio Tejo, 

em Almourol, apresentou-se satisfatória, em relação aos parâmetros analisados, 
com excepção dos Coliforme Fecais e dos Cloretos, que ultrapassaram o Valor 
Máximo Recomendável constante do Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 
1 de Agosto. O quadro de qualidade referido manteve-se regular no período 
analisado. 

• A qualidade das águas superficiais no rio Tejo, em Almourol, atingiu os 
objectivos de qualidade mínima, em relação aos parâmetros analisados, tal como 
estão definidos no Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 
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Quadro IV.11 – Qualidade da água no rio Tejo em Almourol – Uso rega 

Estação 17G/02 – Almourol Parâmetros 
2007/2008 2008/2009 

pH   
Sólidos suspensos totais   
Condutividade   
Nitratos   
Sulfatos   
Cloretos   

Cádmio   
Crómio   
Cobre   
Zinco   
Chumbo   
Coliformes fecais   

Fonte: INAG/SNIRH 

 Simbologia: 
  Conforme ao DL 236/98 
  Não conforme ao DL 236/98 
 (1) Vd localização do ponto de amostragem na Fig.IV.17 

 
Quadro IV.12 – Qualidade da água no rio Tejo em Almourol – 

Objectivos de Qualidade mínima 

Estação 17G/02 – Almourol Parâmetros 
2007/2008 2008/2009 

pH   
Temperatura   
CBO5   
Oxigénio dissolvido   
Azoto amoniacal   
Cloretos   
Fósforo total   
Cádmio   
Crómio   
Chumbo   
Cobre   
Zinco   
Detergentes aniónicos  - 

Fonte: INAG/SNIRH 

Simbologia: 
 Conforme ao DL 236/98 
 Não conforme ao DL 236/98 

 (1) Vd localização do ponto de amostragem na Fig.IV.17 
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Em termos da classificação da qualidade da água para usos múltiplos, cuja grelha se 
apresenta no Quadro IV.13, o rio Tejo, em Almourol, enquadra-se na classe C – 
Razoável. As águas neste nível de classificação apresentam qualidade “aceitável”, 
suficiente para irrigação, para usos industriais e produção de água potável após 
tratamento rigoroso. Permite a existência de vida piscícola (espécies menos 
exigentes), mas com reprodução aleatória; apta para recreio sem contacto directo. Os 
parâmetros responsáveis por esta classificação são o fósforo, os coliformes fecais e 
totais e a oxidabilidade. 
 
Relativamente à qualidade da água na ribeira do Vale da Vaca, a inexistência de 
dados analíticos permite, apenas, uma avaliação qualitativa e pericial, com base na 
informação disponível sobre as fontes de poluição identificadas para a bacia. Neste 
enquadramento, pode inferir-se que a qualidade da água nesta linha de água não se 
deverá afastar dos padrões de qualidade para os usos identificados – rega e objectivos 
de qualidade mínima.  
 

Quadro IV.13 – Classificação global da qualidade das águas superficiais do 
rio Tejo, em Almourol. Anos hidrológicos 2007/2008 e 2008/2009 

Parâmetro 
Ano hidrológico 

2007/2008 
Ano hidrológico 

2008/2009 
pH A A 
Condutividade A A 
Sólidos Suspensos Totais A A 
OD (Sat. %) A B 
Oxidabilidade C C 
CBO5 B A 
Azoto Amoniacal A A 
Fosfatos B A 
Fósforo total C C 
Nitrato A A 
Cianetos A A 
Ferro A A 
Zinco A A 
Cobre A A 
Cádmio A A 
Chumbo A A 
Coliformes Fecais, (NMP/100 ml) C B 
Coliformes totais C C 
Classificação Global C C 

 
A Excelente B Boa C Razoável D Má E Muito Má 

 
8.1.4.2 Águas subterrâneas 

A composição iónica das águas subterrâneas reflecte os constituintes da rocha por onde 
ela circula, sendo reveladora, por um lado, do maior ou menor percurso desde a área de 
alimentação até à zona de descarga natural ou de extracção, e por outro, da acção de 
fenómenos modificadores.  
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Conforme ficou demonstrado no capítulo 7, relativo à hidrogeologia da área em análise, 
a unidade industrial localiza-se sobre formações detríticas continentais do Pliocénico e 
Mio-pliocénico, pertencentes ao subsistema aquífero da Bacia do Tejo-Sado – Margem 
Esquerda. 
 
As águas destas formações caracterizam-se, em geral, por baixa mineralização e dureza, 
com o ião sódio dominante sobre o ião magnésio. Predominam as fácies bicarbonatada 
sódica e cloretada sódica. 
 
Nos Quadros IV.14 e IV.15 apresentam-se as estatísticas de vários parâmetros 
monitorizados em dois furos localizados próximo do local previsto para o projecto em 
apreço (vd. Figura IV.13, já apresentada), no período de 2000 a 2009 e de 2000 a 2006, 
respectivamente para as formações pliocénicas e miocénicas.  
 
As águas monitorizadas apresentam qualidade globalmente satisfatória, no que diz 
respeito aos parâmetros analisados. No entanto, as águas captadas no pliocénico 
apresentam teores elevados no parâmetro fosfatos, acima do valor máximo 
recomendável (VMR) para águas subterrâneas destinadas à produção de água para 
consumo humano (Coluna I do Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto). Por 
outro lado, também as águas do Miocénico apresentam valores acima dos VMR para o 
mesmo uso nos parâmetros pH, oxigénio dissolvido, mercúrio e estreptococos fecais. 
 
Em termos de uso agrícola, as águas dos furos monitorizados estão conformes à norma 
para este uso (Anexo XVI do supra referido diploma), no que respeita aos parâmetros 
analisados. Estas águas enquadram-se na classe C1S1, pelo que apresentam baixa acção 
salinizante e alcalizante sobre os solos, de acordo com a classificação do USA Salinity 
Laboratory Staff. 
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Quadro IV.14 – Dados estatísticos da qualidade da água no subsistema aquífero Pliocénico da Bacia do Tejo Sado – Margem Esquerda (T3) 
no período 2000/2009 (furo 342/105 (JK8)) 

Coluna A1 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98 
(Águas subterrâneas destinadas à produção de 

água para consumo humano)  
Anexo XVI do DL 236/98 (Rega) 

Parâmetro Unidades N.º Amostras Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

< VMR >VMR< VMA > VMA < VMR >VMR< 
VMA > VMA 

pH - 10 6,5 7,3 7,0 0,3 10 0  10 0 0 
Temperatura da amostra  (°C) 14 19 22 20 1 14 0 0    
Condutividade de laboratório a 20º C (uS/cm) 8 114 212 137 32 8 0  8 0  
Sólidos Suspensos Totais (mg/l) - - - - - - -  - -  
Dureza (mg CaCO3 /l) - - - - -       
Oxigénio Dissolvido % sat. 1 98 98 98 - 1 0     
Oxidabilidade (mg O2/l) 14 0,50 2,10 0,83 0,50       
Nitrato Total (em NO3)  (mg/l) 15 0,44 1,00 0,75 0,17 15 0 0 15 0  
Nitrito Total (em NO2) (mg/l) 14 0,0099 0,0160 0,0104 0,0016       
Amónia Total (em NH4)  (mg/l) 14 0,01 0,13 0,05 0,05 11 3     
Azoto Kjeldahl (em N) (mg/l) - - - - - - -     
Ortofosfato Total (em P2O5)  (mg/l) 15 0,60 0,71 0,65 0,03 0 15     
Sulfato (em SO4) (mg/l) 13 4,2 10,0 8,8 2,0 13 0 0 13 0  
Cloreto  (mg/l) 9 17 23 21 2 9 0  9 0  
Cianeto  (mg/l) 1 0,005 0,005 0,005 -  1 0    
Ferro total  (mg/l) 10 0,025 0,048 0,043 0,010 10 0 0 10 0  
Manganês total  (mg/l) 3 0,010 0,020 0,013 0,006 3 0  3 0 0 
Sódio (mg/l) 4 24 26 25 1       
Magnésio  (mg/l) 8 1,2 4,8 2,9 1,3       
Cálcio (mg/l) 8 1,5 3,2 2,2 0,6       
Potássio (mg/l) 4 2,5 2,7 2,6 0,1       
Alumínio  (mg/l) 6 0,02 0,05 0,03 0,01    6 0 0 
Cádmio total  (mg/l) 10 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 10 0 0 10 0 0 
Cobre total  (mg/l) 9 0,0015 0,0050 0,001889 0,0012 9 0 0 9 0 0 
Chumbo total  (mg/l) 5 0,0015 0,0050 0,0022 0,0016  5 0 5 0 0 
Mercúrio (mg/l) 8 0,0001 0,0001 0,0001 0 8 0 0    
Crómio  (mg/l) 9 0,001 0,002 0,001 0,0003  9 0 9 0 0 
Zinco total  (mg/l) 9 0,018 0,050 0,022 0,011 9 0 0 9 0 0 
Hidrocarbonetos (mg/l) 3 0,02 0,04 0,03 0,01       
Coliformes Fecais  (NMP/100ml) 12 0 7 1 2 12 0  12 0  
Estreptococos Fecais (NMP/100ml) 7 0 0 0 0 7 0  - -  
SAR (calculado) - - - - 5,2 - - -  1 0  

. VP ...........................Valor paramétrico 

. VMR........................Valor máximo recomendável 

. VMA........................Valor máximo admissível 
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Quadro IV.15 – Dados estatísticos da qualidade da água no subsistema aquífero Miocénico da Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda (T3), 
no período 2000/2006 (furo 343/29) 

Coluna A1 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98 
(Águas subterrâneas destinadas à produção de água 

para consumo humano)  
Anexo XVI do DL 236/98 (Rega) Parâmetro Unidades N.º 

Amostras Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

< VMR >VMR< VMA > VMA < VMR >VMR< VMA > VMA 
pH - 11 6,0 7,0 6,6 0,3 8 3  5 3 0 
Temperatura da amostra  (°C) 14 18,0 21,2 19,8 1,1 14 0 0    
Condutividade a 20º C (uS/cm) 10 108 197 124 27 10 0  10 0  
Sólidos Suspensos Totais (mg/l) - - - - - - -  - -  
Dureza total (mg CaCO3 /l) - - - - -       
Oxigénio Dissolvido % sat. 3 55 91 75 18 2 1     
Oxidabilidade (mg O2/l) 15 0,5 1,7 1,0 0,4       
Nitrato Total (em NO3)  (mg/l) 14 0,42 1,28 0,81 0,26 14 0 0 14 0  
Nitrito Total (em NO2) (mg/l) 14 0,0099 0,0200 0,0109 0,0027       
Amónia Total (em NH4)  (mg/l) 14 0,01 0,084 0,026 0,022 14 0     
Azoto Kjeldahl (em N) (mg/l) - - - - - - -     
Ortofosfato Total (em P2O5)  (mg/l) 15 0,32 0,37 0,34 0,02 15 0     
Sulfato (em SO4) (mg/l) 13 3,6 11,0 7,5 2,9 13 0  13 0  
Cloreto  (mg/l) 14 3,9 26 21,3 5,7 14 0  14 0  
Cianeto  (mg/l) 1 0,005 0,005 0,005 -  1 0    
Magnésio (mg/l) 9 0,41 4,00 2,10 1,20       
Cálcio (mg/l) 9 1,5 3,8 2,2 0,8       
Potássio (mg/l) 5 2,07 2,60 2,31 0,27       
Ferro total  (mg/l) 9 0,025 0,049 0,038 0,012 9 0 0 9 0  
Manganês total  (mg/l) 6 0,01 0,02 0,01 0,01 6 0  6 0 0 
Alumínio  (mg/l) 7 0,003 0,050 0,028 0,015    7 0 0 
Cádmio total  (mg/l) 9 0,0001 0,0002 0,0001 4E-05 9 0 0 9 0 0 
Cobre total  (mg/l) 9 0,0002 0,0056 0,0015 0,0016 9 0 0 9 0 0 
Chumbo total  (mg/l) 5 0,0015 0,0050 0,0022 0,0016  5 0 5 0 0 
Mercúrio total (mg/l) 6 0,0001 0,0006 0,0002 0,0002 5 1 0    
Crómio total (mg/l) 5 0,001 0,002 0,001 0,000  5 0 5 0 0 
Zinco total  (mg/l) 5 0,018 0,230 0,078 0,090 5 0 0 5 0 0 
Hidrocarbonetos totais (mg/l) 4 0,01 0,06 0,028 0,022       
Coliformes Fecais  (NMP/100ml) 13 0 0 0 0 13 0  13 0  
Estreptococos Fecais (NMP/100ml) 12 0 38 3 11 11 1  - -  
SAR (calculado) - - - - 5,5 - - -  1 0  

. VP ...........................Valor paramétrico 

. VMR........................Valor máximo recomendável 

. VMA........................Valor máximo admissível 

. nd.............................dados não disponíveis 
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8.1.5 Evolução da situação de referência sem projecto 

Prevê-se uma ligeira melhoria da qualidade de água superficial dos cursos de água da 
zona em análise, decorrente da implementação dos investimentos previstos na área do 
saneamento básico. 
 
Evolução análoga se prevê ao nível da qualidade da água subterrânea. 
 

8.1.6 Síntese 

A área de influência do projecto reporta-se à bacia hidrográfica da ribeira do Vale da 
Vaca, afluente de primeira ordem do rio Tejo. 
 
Na área desta bacia, a água subterrânea é utilizada para consumo humano e a água 
superficial é fundamentalmente usada na rega, para além de assegurar a função básica 
de suporte dos ecossistemas locais. 
 
A inventariação das fontes de poluição na área em análise concluiu que, embora não 
estejam ainda integralmente implementados sistemas de gestão ambiental adequados, 
designadamente no que respeita à drenagem e tratamento das águas residuais, a situação 
a este nível não se pode considerar crítica dada a reduzida dimensão dos factores de 
pressão existentes. 
 
Pese embora não existirem dados analíticos para o curso de água em apreço, pode 
inferir-se que a qualidade da água na ribeira do Vale da Vaca não se deverá afastar dos 
padrões de qualidade exigíveis aos usos existentes e potencias das massas de água em 
estudo, dado não se terem identificado factores de pressão em número e dimensão 
relevantes. 
 
A situação global tenderá a evoluir positivamente, com a crescente consciencialização 
da problemática dos aspectos ambientais e de desenvolvimento sustentado e através da 
implementação dos projectos que estão previstos nesta vertente. 
 

8.2 Qualidade do Ar 

8.2.1 Introdução 

O objectivo do presente subcapítulo é o de caracterizar a situação existente, em termos 
de qualidade do ar, na área envolvente do CIVTRHI. 
 
A metodologia de abordagem deste descritor ambiental baseia-se nas seguintes linhas 
principais: 
 

− Enquadramento legislativo; 
− Reconhecimento do local do projecto e da área envolvente; 
− Inventariação de fontes poluidoras e sua localização face ao local de implantação 

do projecto; 
− Caracterização da qualidade do ar. 
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8.2.2 Enquadramento legislativo 

O quadro regulamentar aplicável à dispersão das emissões gasosas e qualidade do ar, no 
âmbito do projecto em estudo, é constituído pelos seguintes instrumentos: 
 

• Portaria n.º 677/2009, de 23 de Junho, que fixa os valores limite de emissão 
(VLE) aplicáveis às instalações de combustão abrangidas pelo Decreto-Lei 
n.º 78/2004, de 3 de Abril; 

• Portaria n.º 675/2009, de 23 de Junho, que fixa os valores limite de emissão de 
aplicação geral (VLE gerais) aplicáveis às instalações abrangidas pelo Decreto-
Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril;  

• Decreto-Lei n.º 351/2007, de 23 de Outubro, que transpõe a Directiva 
n.º 2004/107/CE, de 15 de Dezembro, estabelecendo valores alvo para as 
concentrações de Arsénio, Cádmio, Mercúrio, Níquel e Hidrocarbonetos 
Aromáticos Policíclicos no ar ambiente; 

• Portaria n.º 80/2006, de 23 de Janeiro, que define os limiares de poluentes 
atmosféricos que determinam os regimes de monitorização aplicáveis às fontes 
fixas de emissão; 

• Decreto-Lei n.º 85/2005, de 28 de Abril, que transpõe a Directiva n.º 2000/76/CE, 
de 6 de Dezembro, estabelecendo o regime legal da incineração e co-incineração 
de resíduos, incluindo a fixação de valores limite de emissão (VLE); 

• Portaria n.º 263/2005, de 17 de Março, que define as regras para o cálculo da 
altura de chaminés; 

• Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, que estabelece o regime da prevenção e 
controlo das emissões de poluentes para a atmosfera; 

• Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de Dezembro, que transpõe a Directiva 
n.º 2002/3/CE, relativa ao Ozono no ar ambiente; 

• Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, que transpõe a Directiva 
n.º 1999/30/CE, relativa a valores limite para o Dióxido de Enxofre, Dióxido de 
Azoto e Óxidos de Azoto, Partículas em Suspensão e Chumbo no ar ambiente, 
bem como a Directiva n.º 2000/69/CE, relativa a valores limite para o Benzeno e 
Monóxido de Carbono no ar ambiente; 

• Portaria n.º 286/93, de 12 de Março, que fixa ainda valores limite e guia no 
ambiente para o Dióxido de Azoto; 

• Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho, que estabelece o regime de protecção e 
melhoria da qualidade do ar e transpõe a Directiva Quadro da Qualidade do Ar, a 
Directiva n.º 96/62/CE, de 27 de Setembro. 

 
Do articulado regulamentar, estabelecido nos diplomas acima referidos, salientam-se os 
seguintes aspectos, de particular importância: 
 

• Valores limite de emissão (VLE) aplicáveis; 
• Características das chaminés, quanto à altura e tipo de construção; 
• Valores limite e guia de poluentes na qualidade do ar envolvente; 
• Efeitos da dispersão de poluentes na qualidade do ar envolvente. 
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 Valores limite de emissão (VLE) 
As chaminés do CIVTRHI deverão cumprir integralmente os VLE definidos na 
legislação directamente aplicável. 
 

 Chaminés 
As características das chaminés são regulamentadas através dos Artigos 30.º a 32.º 
do Decreto-Lei n.º 78/2004 e a metodologia do cálculo da altura das chaminés 
através da Portaria n.º 263/2005. No entanto, a entidade coordenadora do 
licenciamento pode, mediante requerimento do operador e de acordo com o parecer 
prévio da CCDR competente, aprovar uma altura diferente para as chaminés, 
tomando em consideração as condições processuais, os parâmetros meteorológicos e 
os obstáculos à difusão da pluma de gases. O Artigo 2.º e o Anexo II da Portaria 
n.º 263/2005, em concordância com o Artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, 
definem as situações em que é necessária a realização de estudos de dispersão de 
poluentes atmosféricos para o cálculo da altura adequada das chaminés. 
 

 Efeitos na qualidade do ar na envolvente e valores aplicáveis de poluentes 
Quanto ao efeito da dispersão dos poluentes na qualidade do ar envolvente, a alínea 6 
do artigo 30.º, do Decreto-Lei n.º 78/2004, estabelece que “sempre que se verificar 
que as emissões de uma instalação conduzem a uma violação dos valores limite da 
qualidade do ar, o operador fica obrigado a adoptar as medidas adicionais de 
redução das emissões que lhe foram fixadas”.  
 
Em termos da qualidade do ar, os valores limite aplicáveis ao NOx como NO2 até 31 
de Dezembro de 2009 são os que estão indicados no Anexo I da Portaria n.º 286/93, 
de 12 de Março (Quadro IV.16) e, em relação ao SO2 e Partículas em Suspensão 
(PM10) e NO2 (a partir de 1 de Janeiro de 2010), são os constantes dos Anexos I e III 
do Decreto-Lei n.º 111/2002 (Quadro IV.17). Em relação ao Ozono, são aplicáveis os 
valores definidos nos Anexos I e II do Decreto--Lei n.º 320/2003 (Quadro IV.18). 
 

Quadro IV.16 – Valores limite e guia para o NO2 (µg/m³) em vigor até 31 de 
Dezembro de 2009 (Portaria n.º 286/93) 

Valor Limite Valores Guia Tipo de 
Poluente P98 P50 P98 

NO2 200 50 135 
 Percentil calculado a partir dos valores horários 
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Quadro IV.17 – Valores limite da qualidade do ar (µg/m3) conforme Decreto-Lei n.º 111/2002 

Valores Limite para Protecção da Saúde Humana (µg/m3) 
Tipo de Poluente Horário 

(Uma hora) Oito horas Diário 
(24 horas) 

Anual  
(Ano civil) 

SO2 350(1) – 125(2) – 
NO2 200(3), (8) – – 40(9) 
Partículas (PM10) *(4) – – 50(5) 40 
Partículas (PM10) *(6) – – 50(5), (10) 20(7), (11) 
Chumbo – – –  0,5 
Benzeno – – – 5 
CO – 10 000 – – 

 
(1) Valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil (2) Valor a não exceder mais de 3 vezes em cada ano civil 
(3) Valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil (4) 1ª fase 

(5) Valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil (6) 2ª fase 
(7) Valor a não exceder mais de 7 vezes em cada ano civil  
(8) Margem de tolerância: 80 µg/m3) à data de entrada em vigor do Decreto-Lei (16/Mai/2002), sofrendo uma redução, a partir 

de 01/Jan/2003 e depois, de 12 em 12 meses, numa percentagem anual idêntica, até atingir 0% em 01/Jan/2010 
(9) Margem de tolerância: 16 µg/m3) à data de entrada em vigor do Decreto-Lei (16/Mai/2002), sofrendo uma redução, a partir 

de 01/Jan/2003 e depois, de 12 em 12 meses, numa percentagem anual idêntica, até atingir 0% em 01/Jan/2010 
(10) Margem de tolerância: a calcular, em função dos dados, de modo a ser equivalente ao valor limite da 1ª fase 
(11) 50% em 01/Jan/2005, sofrendo, depois, uma redução de 12 em 12 meses, numa percentagem anual idêntica, até atingir 0% 

em 01/Jan/2010 

 
Quadro IV.18 – Valor alvo, limiar de informação e limiar de alerta para o Ozono 

conforme Decreto-Lei n.º 320/2003 

Descrição Período Considerado Valor Limite (µg/m3) 

Valor alvo para protecção da saúde humana Valor máximo das médias 
octo-horárias 

120 (a não exceder mais de 
25 dias por ano) 

Limiar de informação à população Uma hora 180 
Limiar de alerta à população Uma hora 240 

 
Por outro lado, no Quadro IV.19 apresentam-se os valores alvo para as concentrações 
de Arsénio, Cádmio, Níquel e Benzo(a)pireno no ar ambiente. 
 

Quadro IV.19 – Valores alvo para o Arsénio, Cádmio, Níquel e Benzo(a)pireno 

Poluente Valores alvo (1) 
Arsénio 6 ng/m³ 
Cádmio 5 ng/m³ 
Níquel 20 ng/m³ 
Benzo(a)pireno 1 ng/m³ 

(1) Média anual de teor total na fracção PM10 calculada durante 
um ano civil 
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8.2.3 Enquadramento da instalação 

O CIVTRHI irá situar-se no Eco-Parque do Relvão, cujo aglomerado mais próximo é a 
vila de Carregueira, que se localiza a cerca de 5 km a Noroeste. 
 
As casas de habitação mais próximas da futura instalação localizam-se nas herdades de 
Valeira, a cerca de 850 m a Sul e Galega Nova a cerca de 1000 m a Nordeste.  
 
Para além do tráfego rodoviário, as principais fontes de poluição na envolvência do 
local em estudo são constituídas pelas duas instalações CIRVER (SISAV e 
ECODEAL). 
 
Assinala-se também a possibilidade de formação de odores na estação de compostagem 
da Terra Fértil e nos aterros da RESITEJO e RIBTEJO, localizados também no Eco-
Parque do Relvão. 
 

8.2.4 Qualidade do ar na envolvente alargada do projecto 

a) Emissões de poluentes atmosféricos no concelho da Chamusca 
A presente avaliação foi realizada com base na “Alocação Espacial de Emissões”, de 
2005 e 2007, publicadas pela Agência Portuguesa do Ambiente. Estes inventários 
disponibilizam, ao nível dos concelhos, as emissões atmosféricas de gases 
acidificantes (GA), precursores de ozono, partículas em suspensão, metais pesados 
(MP) e gases com efeito de estufa (GEE). 
 
Os valores apresentados, para além das emissões naturais, abrangem as fontes de 
combustão em centrais térmicas e na indústria, transportes, combustão comercial e 
residencial, emissões fugitivas, processos industriais, uso de solventes e de outros 
produtos, agricultura e gestão de resíduos. 
 
O Quadro IV.20 apresenta as emissões de poluentes atmosféricos, incluindo as fontes 
naturais (t/km2) no concelho da Chamusca, na NUT III Lezíria do Tejo, bem como 
no concelho de Lisboa e no Continente. 

 
Quadro IV.20 – Emissões de poluentes atmosféricos (t/km2) 

Chamusca Lezíria do Tejo Lisboa Continente Poluentes 
2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 

SOx 0,1 0,1 0,3 0,2 7,1 12,5 2,2 1,9 
NOx 0,6 0,5 1,6 1,3 91,8 94,5 3,0 2,7 
NH3 0,3 0,2 0,9 0,8 5,4 3,2 0,7 0,6 
COVNM 3,9 3,8 7,3 7,3 118,6 105,8 7,9 7,6 
CO 2,0 0,7 3,6 3,0 447,4 354,2 9,5 6,6 
PM10 0,2 0,2 0,6 0,6 38,1 43,1 1,4 1,6 
Pb 0,0002 0,0002 0,001 0,001 0,1 0,1 0,002 0,002 
Cd 0,000004 0,000004 0,00001 0,00001 0,0002 0,0003 0,00007 0,00006 
Hg 0,000005 0,000004 0,00001 0,00001 0,0004 0,0004 0,00004 0.00003 
CH4 1,3 0,8 4,6 4,0 229,5 245,7 4,8 4,9 
CO2 Fóssil 111,0 101,2 263,6 256,1 16939,0 19874,9 738,9 677,3 
N2O 0,1 0,1 0,2 0,2 2,6 2,7 0,2 0,2 

Fonte: APA – Alocação Espacial de Emissões, 2005 e 2007 
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Os valores médios de emissão de poluentes (t/km2) no concelho da Chamusca e na 
NUT III Lezíria do Tejo, em 2007, foram equivalentes ou inferiores aos valores de 
2005. A nível do Continente, no mesmo período, registou-se um acréscimo ligeiro 
nas emissões de CH4, enquanto no concelho de Lisboa se registaram acréscimos na 
emissão de vários poluentes (SOx, NOx, PM10, Cd, CH4, CO2 Fóssil e N2O). 
 
Os valores médios de emissão de poluentes (t/km2) no concelho da Chamusca, em 
2007, são inferiores a 50% dos valores registados na Lezíria do Tejo, com excepção 
dos poluentes SOx, N2O (50%) e COVNM (52%), e bastante inferiores aos valores 
médios do Continente, com excepção das emissões de COVNM (50%) e N2O (50%).  
 
Em relação ao concelho de Lisboa os valores médios de emissão de poluentes no 
concelho da Chamusca são praticamente desprezáveis (< 1%, excepto COVNM e 
N2O < 4%). 
 
Face às características do concelho da Chamusca, eminentemente florestal e com 
uma actividade industrial reduzida, pode considerar-se que as fontes de emissão de 
COVNM, que são as mais significativas, têm origem biogénica, ou seja, estão 
associadas ao coberto vegetal e aos fogos florestais, enquanto as emissões de N2O, 
embora reduzidas, são originadas essencialmente pela agricultura e pecuária. As 
emissões de SOx, embora sem significado, podem atribuir-se a algumas fontes de 
combustão estacionárias. 
 

b) Rede de Qualidade do Ar 
A área alargada em estudo encontra-se abrangida pela Rede de Qualidade do Ar de 
Lisboa e Vale do Tejo, da responsabilidade da CCDRLVT. 
 
A estação de monitorização mais próxima da futura instalação (estação da 
Chamusca), do tipo rural regional, localiza-se no Sítio da Ermida do Sr. do Bonfim, 
junto à Chamusca, a uma distância de cerca de 9 km a Sudoeste, com coordenadas 
M = 171 180 e P = 265 176 (Coordenadas Gauss).  
 
Na estação da Chamusca são avaliadas, desde 2002, as concentrações de Monóxido 
de Azoto, Dióxido de Azoto, Óxidos de Azoto, Ozono e Partículas em Suspensão 
(PM10 e PM2,5). Em Abril de 2008 foi iniciada a monitorização do Dióxido de 
Enxofre.   
 

 Dióxido de Enxofre (SO2) 

Os dados estatísticos referentes à monitorização de SO2 em 2008 e 2009, na 
estação da Chamusca, apresentam-se no Quadro IV.21. 
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Quadro IV.21 – Monitorização de SO2 – Dados estatísticos na 
estação da Chamusca 

Valor Anual 
(base horária) 

Valor Anual 
(base diária) Parâmetro 

2008 2009 2008 2009 
Eficiência (%) 67,7 98,2 68,0 98,4 
Dados validados (nº) 5 943 8 601 249 358 
Média (µg/m3) 1,1 1,0 1,1 1,0 
Máximo (µg/m3) 55,6 103,2 5,6 9,9 

Fonte: APA e CCDRLVT 
 

Por sua vez, no Quadro IV.22 apresentam-se os resultados relativos ao limiar de 
alerta e à protecção da saúde humana, de acordo com os requisitos do Anexo I do 
Decreto-Lei n.º 111/2002. 
 

Quadro IV.22 – Monitorização de SO2 – Limiar de alerta e 
protecção da saúde humana 

N.º Excedências 
(horas/dias) Designação Valor Limite 

(µg/m3) 

Excedências 
Permitidas 
(horas/dias) 2008 2009 

Limiar de alerta  
(medido em 3 horas consecutivas) 500 - 0 0 

Protecção da saúde humana  
(base horária) 350 24 0 0 

Protecção da saúde humana  
(base diária) 125 3 0 0 

Fonte: APA e CCDRLVT 
 

Assim, no que respeita ao SO2, as concentrações verificadas em 2008 e 2009 
foram muito baixas, não se tendo verificado quaisquer excedências em relação aos 
valores definidos na legislação aplicável. 

 
 Óxidos de Azoto (NO2) 

No Quadro IV.23 apresentam-se os dados estatísticos referentes às medições de 
NO2 em 2008 e 2009. 

 
Quadro IV.23 – Monitorização de NO2 – Dados estatísticos na 

estação da Chamusca 

Valor Anual 
(base horária) 

Valor Anual 
(base diária) Parâmetro 

2008 2009 2008 2009 
Eficiência (%) 96,6 99,8 96,4 99,7 
Dados validados (nº) 8 486 8 741 353 364 
Média (µg/m3) 7,3 7,8 7,3 7,8 
Máximo (µg/m3) 50,1 46,5 20,6 17,5 

Fonte: APA e CCDRLVT 
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Por sua vez, no Quadro IV.24 mostram-se os resultados obtidos relativos ao limiar 
de alerta e protecção da saúde humana, de acordo com os requisitos do Decreto-
Lei n.º 111/2002. 
 
Por último, no Quadro IV.25 apresentam-se os resultados obtidos relativos à 
protecção da saúde humana, na base anual, de acordo com os requisitos da Portaria 
n.º 286/93 e do Decreto-Lei n.º 111/2002. 

 
Quadro IV.24 – Monitorização de NO2 – Limiar de alerta e 

protecção da saúde humana 

Nº Excedências 
(horas) Designação Valor Limite 

(µg/m3) 

Excedências 
Permitidas 

(horas) 2008 2009 
Limiar de alerta  
(medido em 3 horas consecutivas) 400 - 0 0 

Protecção da saúde humana  
VL + MT (base horária) 220/210 18 0 0 

Fonte: APA e CCDRLVT 
 

Quadro IV.25 – Monitorização de NO2 – Protecção da saúde humana – base anual 

Valor Obtido 
(µg/m3) Designação Valor Limite 

(µg/m3) 
2008 2009 

Percentil 98  
(valores horários obtidos durante o ano) 200 20 19,5 

Base anual (VL + MT) 44/42 7,3 7,8 
Fonte: APA e CCDRLVT 

 
Assim, também no que respeita ao NO2, as concentrações são muito baixas, não se 
tendo verificado quaisquer excedências em relação aos valores definidos na 
legislação aplicável. 

 
 Partículas em Suspensão (PM10) 

No Quadro IV.26 apresentam-se os dados estatísticos referentes às medições de 
PM10 em 2008 e 2009. 

Quadro IV.26 – Monitorização de PM10 – Dados estatísticos na 
estação da Chamusca 

Valor Anual 
(base horária) 

Valor Anual 
(base diária) Parâmetro 

2008 2009 2008 2009 
Eficiência (%) 95,7 - 94,8 98,4 
Dados validados (nº) 8 406 - 347 359 
Média (µg/m3) 16,0 16,2 16,1 16,2 
Máximo (µg/m3) 89,9 59,9 54,7 46,0 

Fonte: APA e CCDRLVT 
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Por sua vez, nos Quadros IV.27 e IV.28 mostram-se os resultados obtidos 
relativos aos valores limite de protecção da saúde humana, respectivamente na 
base diária e anual, de acordo com os requisitos do Decreto-Lei n.º 111/2002. 
 

Quadro IV.27 – Monitorização de PM10 – Protecção da saúde humana – base diária 

Nº Excedências 
(dias) Designação Valor Limite 

(µg/m3) 

Excedências 
Permitidas 

(dias) 2008 2009 

VL + MT (base diária) 50 35 1 0 
Fonte: APA e CCDRLVT 

 
Quadro IV.28 – Monitorização de PM10 – Protecção da saúde humana – base anual 

Valor Obtido 
(µg/m3) Designação Valor Limite 

(µg/m3) 
2008 2009 

VL + MT (base anual) 40 16,1 16,2 
Fonte: APA e CCDRLVT 

 
No que respeita às medições de PM10, verificaram-se valores relativamente 
baixos, muito inferiores aos limites da legislação aplicável. 

 
 Ozono (O3) 
No Quadro IV.29 apresentam-se os dados estatísticos referentes às medições de 
O3 em 2008 e 2009. 

  
Quadro IV.29 – Monitorização de O3 – Dados estatísticos na estação da Chamusca 

Valor Anual 
(base horária) 

Valor Anual 
(base 8 horas) Parâmetro 

2008 2009 2008 2009 
Eficiência (%) 98,6 93,5 98,7 - 
Dados validados (nº) 8 662 8 191 8 673 - 
Média (µg/m3) 69,2 75,5 69,2 75,5 
Máximo (µg/m3) 190,6 190,3 174,5 165,4 

Fonte: APA e CCDRLVT 
Por sua vez, no Quadro IV.30 mostram-se os resultados obtidos, relativos aos 
limiares de protecção da saúde humana e da vegetação, de acordo com os 
requisitos do Decreto-Lei n.º 320/2003 e Portaria n.º 623/96. 
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Quadro IV.30 – Monitorização de O3 (limiares de protecção da saúde humana e 
da vegetação) 

Nº Excedências 
Designação Valor Limite 

(µg/m3) 

Excedências 
Permitidas 

(horas) 2008 2009 
Limiar de alerta à população  
(base horária) 240 − 0 0 

Limiar de informação à população  
(base horária) 180 − 3 3 

Limiar de protecção da vegetação  
(base horária) 200 − 0 0 

Fonte: APA e CCDRLVT 
 

Por sua vez, no Quadro IV.31 mostram-se os resultados obtidos, relativos 
respectivamente ao valor-alvo e limiar de protecção da saúde humana, na base 
octo-horária, de acordo com os requisitos do Decreto-Lei n.º 320/2003 e Portaria 
n.º 623/96. 

 
Quadro IV.31 – Monitorização de O3 – Limiares de protecção da saúde humana 

Nº Excedências 
Designação Valor Limite 

(µg/m3) 
Excedências 
Permitidas 2008 2009 

Valor-alvo 120 25 23 54 
Limiar de protecção 110 − 31 − 

Fonte: APA e CCDRLVT 
 

 Conclusões 
No que respeita ao Ozono, ocorreram algumas excedências. Em relação aos outros 
poluentes, designadamente SO2, NOx e PM10, constata-se que a qualidade do ar é 
boa na envolvente alargada do local do projecto. 

 
8.2.5 Estudo de dispersão na situação de referência 

a) Introdução 

A análise dos níveis de qualidade do ar medidos na estação da Chamusca foi 
complementada com a modelação da dispersão de poluentes, considerando as fontes 
de emissões gasosas existentes nos CIRVER (SISAV e ECODEAL), já que não 
existem actualmente outras fontes relevantes no Eco-Parque do Relvão. 

Para o efeito, foi definido um domínio de simulação abrangendo uma malha 
cartesiana de 8 × 8 km, com pontos de cálculo espaçados de 0,5 km. Considerou-se, 
ainda, um grupo de receptores discretos, constituídos pela estação de monitorização 
da Chamusca, as herdades de Valeira e Galega Nova e a vila de Carregueira. Teve-se 
em conta o relevo da zona de simulação. 
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Os poluentes considerados foram o dióxido de enxofre (SO2), o dióxido de azoto 
(NO2), Partículas em suspensão (PM10), e Compostos Orgânicos como carbono total 
(COT). 
 
Para cada receptor, foram calculadas as concentrações dos diversos poluentes, nos 
períodos e condições definidos na legislação sobre qualidade do ar. 
 
Para a modelação da qualidade do ar foi utilizado o modelo ISCST3 (Industrial 
Source Complex – Short Term Version 3), da EPA, englobado na interface ISC–
AERMOD View, que também inclui os modelos da EPA ISC–PRIME e AERMOD. 
 
Trata-se de um modelo gaussiano, que permite simular a dispersão de poluentes na 
atmosfera, em terreno liso ou acidentado, e que tem em conta o efeito de downwash 
aerodinâmico provocado por edifícios localizados na vizinhança das fontes de 
emissão. 
 
O modelo ISCST3 utiliza dados meteorológicos, horários, em tempo real, de um 
período anual ou plurianual, obtidos através do modelo TAPM (The Air Pollution 
Model), desenvolvido pela CSIRO – Atmospheric Research. O TAPM baseia-se na 
resolução das principais equações da dinâmica de fluidos e de transporte para prever 
a meteorologia e a concentração de poluentes ao nível do solo. O modelo estima, 
para o local em estudo, as condições de rumo e velocidade do vento, temperatura, 
altura da camada de mistura e classe de estabilidade. 
 
Na presente situação, foram efectuadas simulações para um ano de dados 
meteorológicos referentes a 2009. 
 

b) Análise climática 
A Figura IV.18 mostra a rosa-dos-ventos correspondente à informação meteorológica 
usada no modelo de dispersão atmosférica, referente ao ano de 2009. 
 
Pode observar-se uma predominância de ventos de N e NNE, com velocidade média 
de 6,25 m/s. 
 
Em termos de classes de estabilidade, verifica-se que, no ano seleccionado, 
predomina a classe de estabilidade D, correspondente a condição neutra. 
 

c) Caracterização das emissões 
Nas simulações efectuadas para caracterizar a situação de referência, consideraram-
se, como fontes pontuais, as emissões dos CIRVER (SISAV e ECODEAL), de 
acordo com as suas características de projecto.  
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No Quadro IV.32 apresentam-se as emissões das fontes pontuais consideradas nas 
simulações efectuadas. 
 

Quadro IV.32 – Emissões das fontes pontuais consideradas (CIRVER) 

Fontes H  
(m) 

D  
(m) 

V 
(m/s) 

Temp.
(ºC) 

SO2 
(g/s) 

NOx 
(g/s) 

PM10 
(g/s) 

COT 
(g/s) 

SISAV 
Chaminé do secador de lamas   21 1,0 21,7 145 0,06 2,37 0,15  0,46 
Chaminé do gerador de vapor de 
recuperação dos gases 15 0,9 7,7 80 0,11 0,59 0,02 - 

Chaminé das cubas e zona dos 
reactores 15 0,6 15,8 20   - - 0,07  0,20 

Chaminé do gerador de vapor 15 0,6 10,1 250 0,01 0,34 0,33 - 
ECODEAL 

Chaminé do gerador de vapor 12 0,4 16,9 145 0,007 0,11 0,001 - 
Chaminé dos lavadores de gases 12 0,8 8,9 20  - - 0,065  - 

 
Com base numa metodologia específica da EPA, denominada método ARM - 
Ambient Ratio Method (OML / ARM Workgroup, 1998), utilizou-se um rácio 
constante de 70% (v/v) para converter os valores de NOx a NO2.  
 
Nas simulações foram usados dados detalhados sobre a forma dos edifícios e 
estruturas existentes nos CIRVER. 

 
d) Receptores 

Conforme já referido anteriormente, considerou-se, para efeito da simulação, uma 
malha cartesiana, com 8 km × 8 km, com pontos de cálculo espaçados de 0,5 km, e 
um grupo de receptores discretos, constituído pela estação de monitorização da 
qualidade do ar da Chamusca, as herdades de Valeira e de Galega Nova e a vila de 
Carregueira. 
 
Assim, foram considerados os seguintes receptores, numerados de 1 a 4 (coordenadas 
Gauss, Datum de Lisboa): 
 
– (1) Valeira, herdade com casa de habitação, a cerca de 0,85 km a Sul do local do 

projecto (coordenadas M = 179 372, P = 267 442); 

– (2) Galega Nova, com casas de habitação a cerca de 1,0 km a Nordeste 
(coordenadas M = 180 580, P = 286 696); 

– (3) Carregueira, aglomerado populacional, a cerca de 5 km a Noroeste 
(coordenadas M = 176 007, P = 271 911); 

– (4) Estação da Chamusca, a cerca de 9 km a Sudoeste (coordenadas M = 171 180 e 
P = 265 176). 
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e) Apresentação dos Resultados 
Apresentam-se nos Quadros IV.33 e IV.34 os valores estimados a partir da aplicação 
do modelo de dispersão.   
 
Nas Figuras IV.19 a IV.22 apresentam-se as representações gráficas das 
concentrações, respectivamente, de SO2, NO2, PM10 e COT. 
 
A análise dos valores mostra o seguinte: 
 
Relativamente ao SO2 

− As concentrações de SO2 são muito reduzidas; 
− A concentração mais elevada, na base horária (11,0 µg/m3), ocorre na vizinhança 

próxima dos CIRVER, a cerca de 2,5 km a Norte do projecto; 
− A incidência na estação da Chamusca é pouco significativa. 
 
Relativamente ao NO2 

− As concentrações de NO2 são reduzidas;  
− O valor mais elevado, na base horária (44,3 µg/m3), ocorre na vizinhança próxima 

dos CIRVER, cerca de 2,5 km a NW do projecto; 
− A incidência das emissões na estação da Chamusca é reduzida. 
 
Relativamente às partículas (PM10) 

− As concentrações de PM10 são reduzidas, situando-se significativamente abaixo 
dos valores limite determinados pela legislação;  

− A concentração mais elevada, na base diária (19,9 µg/m3), ocorre na vizinhança 
próxima dos CIRVER, cerca de 2,5 km a NW do projecto; 

− A incidência na estação da Chamusca é baixa. 
 
Relativamente aos COT 

− Apesar de não estarem definidos valores limite na legislação, as concentrações de 
COT são muito reduzidas;  

− A concentração mais elevada, na base anual (2,6 µg/m3), ocorre cerca de 2 km a 
NW do projecto; 

− A incidência na estação da Chamusca é desprezável. 
 
Assim, o estudo de dispersão efectuado mostrou que a qualidade do ar na envolvente 
alargada dos CIRVER é boa, com base nas emissões de poluentes dessas instalações. 
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Quadro IV.33 – Concentrações nos receptores (µg/m3) 

Receptores M P SO2 Máx 1h (1) SO2 Máx 24h 
(2) NO2 Máx. 1h

(3) NO2 98% NO2 ano PM10 Máx. 24h
(4) PM10 ano COT ano 

Valor limite (µg/m3)     350 125 200 200 40 50 40 - 
Valeira 179 372 267 442 3,0 0,53 14,4 6,8 0,48 1,7 0,15 0,20 
Galega Nova 180 580 268 696 3,3 0,41 20,4 4,0 0,10 1,8 0,05 0,06 
Carregueira 176 007 271 911 3,7 0,45 20,4 0 0,03 1,8 0,01 0,02 
Estação da Chamusca 171 180 265 176 1,1 0,14 5,8 1,0 0,06 0.49 0,02 0,03 

(1) Valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil  (2) Valor a não exceder mais de 3 vezes em cada ano civil 
(3) Valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil (4) Valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil 

 

Quadro IV.34 – Concentrações máximas (µg/m3) e pontos onde ocorrem  

Concentração máxima 
e pontos onde ocorrem Un. SO2 Máx 1h (1) SO2 Máx 24h 

(2) NO2 Máx. 1h
(4),(5) NO2 98% NO2 ano PM10 Máx. 24h

(3) PM10 ano COT ano 

Concentração máxima µg/m3 11,0 8,6 44 35 4,1 19,9 1,9 2,6 

Coordenadas Gauss  
M 
P 

179 000 
270 750 

178 500 
270 250 

178 500 
270 000 

178 500 
270 250 

178 500 
270 000 

178 500 
270 250 

178 500 
270 000 

178 500 
270 000 
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8.2.6 Evolução da situação de referência sem projecto 

Dado que estão previstos outros projectos no Eco-Parque do Relvão, designadamente a 
Fábrica de Bio-óleo da FLORECHA, em área próxima do lote do CIVTHRI, na 
ausência de projecto, ou seja, na alternativa zero, a qualidade do ar na zona de 
referência deverá sofrer as alterações decorrentes desse projecto. 
 

8.2.7 Síntese 

O CIVTRHI – Centro Integrado de Valorização e Tratamento de Resíduos Hospitalares 
e Industriais irá situar-se no Eco-Parque do Relvão, cujo aglomerado mais próximo é a 
vila de Carregueira, que se localiza a cerca de 5 km a Noroeste. As casas de habitação 
mais próximas da futura unidade industrial localizam-se nas herdades de Valeira, a 
cerca de 850 m a Sudoeste, e Galega Nova, a cerca de 1000 a Nordeste.  
 
Para além do tráfego rodoviário, as principais fontes de poluição na envolvência do 
local em estudo são constituídas pelas duas instalações CIRVER (SISAV e 
ECODEAL). 
 
De acordo com a monitorização efectuada na estação da Chamusca, a qualidade do ar é 
boa, embora se verifiquem algumas excedências no que respeita ao Ozono. Por outro 
lado, com base nas emissões de poluentes dos CIRVER, o estudo de dispersão 
efectuado mostrou que a qualidade do ar na envolvente é boa. 
 

8.3 Ambiente Sonoro 

8.3.1 Enquadramento jurídico 

O regime legal sobre a poluição sonora em Portugal está consubstanciado no Decreto-
-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, sob o título “Regulamento Geral do Ruído”. No 
domínio em apreço, é, ainda aplicável, para efeitos de definições e procedimentos, a 
normalização portuguesa em matéria de acústica, designadamente a Norma Portuguesa 
NP-1730. 
 
O supracitado diploma institui o princípio de que a prevenção da poluição sonora e a 
promoção da qualidade de vida dos cidadãos devem estar consubstanciadas nos 
instrumentos de planeamento territorial, através da distribuição adequada do uso e das 
funções desse mesmo território, em especial das funções de habitação, trabalho e lazer. 
 
De acordo com o mesmo diploma, os planos municipais de ordenamento do território 
deverão ser elaborados, alterados ou revistos, de forma a atribuírem uma classificação 
acústica por zonas às áreas do território sob a sua administração. 
 
A classificação referida é, pois, da responsabilidade e competência das câmaras 
municipais, devendo, na sua definição e limitação, ser garantido o seguinte:  
 
i) as “zonas sensíveis” - áreas vocacionadas para uso habitacional, ou para escolas, 

hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter 
pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, 
tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 
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estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno, 
não devem ficar expostas a um ruído ambiente exterior superior ao valor constante 
do Quadro IV.35. 

ii) as  “zonas mistas” - áreas (existentes ou planeadas) cuja ocupação seja afecta a 
outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zonas 
sensíveis, não devem ficar expostas a um ruído ambiente exterior superior ao valor 
constante do Quadro IV.35. 

 
Até à classificação das zonas sensíveis e mistas, para efeitos de verificação dos valores 
limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os valores limite indicados no 
Quadro IV.35. 

Quadro IV.35 – Níveis sonoros máximos admissíveis 
(Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro) 

Níveis Sonoros Máximos Indicador de 
Ruído1 Zonas Mistas Zonas Sensíveis Zona Não Classificadas 

Lden 65 55 63 
Ln 55 45 53 

 
Os períodos de referência previstos na lei são os seguintes: 
 

− Período diurno ...................... das 7 às 20 horas; 
− Período do entardecer ........... das 20 às 23 horas; 
− Período nocturno................... das 23 às 7 horas. 

 
Os receptores sensíveis isolados, não integrados em zonas classificadas, por estarem 
localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes 
na sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos 
correspondentes valores limite de exposição fixados no presente diploma. 
 
As zonas sensíveis ou mistas com ocupação expostas a ruído ambiente que exceda os 
valores limite acima apresentados devem ser objecto de planos municipais de redução 
de ruído, cuja elaboração é da responsabilidade das câmaras municipais. 
 
A instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas 
envolventes de zonas sensíveis ou mistas, ou na proximidade dos receptores sensíveis 
isolados estão sujeitos ao cumprimento dos valores limite acima indicados e ao 
cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor 
LAeq, do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da 
actividade ou actividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, 
diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do 
entardecer e 3 dB(A) no período nocturno. 

                                                 
1 (Lden) é o «Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno», expresso em dB(A); 

(Ld) ou (Lday) é o «Indicador de ruído diurno», expresso em dB(A); 
(Le) ou (Levening) é o «Indicador de ruído do entardecer», expresso em dB(A); 
(Ln) ou (Lnight) é o «Indicador de ruído nocturno», expresso em dB(A). 
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O critério de incomodidade não se aplica, em qualquer período de referência, para um 
valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A), ou 
para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de recepção 
igual ou inferior a 27 dB(A). 
 
O RGR define actividades ruidosas, as actividades susceptíveis de produzir ruído 
nocivo ou incomodativo para os que habitem, trabalhem ou permaneçam nas 
imediações do local onde decorrem, nomeando-se as seguintes: 
 

a) Implantação, construção, reconstrução, ampliação e alteração da utilização de 
edifícios; 

b) Laboração de estabelecimentos destinados à indústria, comércio e serviços; 

c) Utilização de máquinas e equipamentos; 

d) Infra-estruturas de transporte, veículos e tráfego; 

e) Espectáculos, diversões, manifestações desportivas, feiras e mercados; 

f) Sinalização sonora; 

g) Execução de obras de construção civil. 
 

8.3.2 Receptores sensíveis e fontes sonoras 

A futura instalação situa-se numa zona de relevo praticamente plano, que drena para 
uma área de pequenos vales, mais entalhados a Poente, menos cavados, a Sul.  
 
A ocupação da envolvente é predominantemente florestal, embora pontuada por áreas 
com ocupação agrícola, de reduzida dimensão, fundamentalmente de pastagens.  
 
Na envolvente restrita do projecto, a ocupação humana é pouco significativa, 
restringindo-se à Herdade da Galega Nova, localizada a cerca de 1000 m a Nordeste, 
onde vivem em permanência o encarregado, respectiva família e alguns trabalhadores, e 
à Herdade da Valeira, situada a cerca de 850 a Sul, sem habitação permanente. 
 
O aglomerado populacional mais próximo é Carregueira, localizado a pouco menos de 
5,0 km, a NW. 
 
As fontes emissoras de ruído na zona têm muito reduzida expressão, restringindo-se ao 
tráfego rodoviário, esporádico, na estrada municipal EM1375 que liga Carregueira a 
Semideiro, e ao funcionamento das unidades industriais do Ecoparque do Relvão, 
localizadas a cerca de 2 km, a Norte. 
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8.3.3 Classificação acústica do local do projecto e da sua envolvente 

O concelho da Chamusca dispõe do mapeamento de ruído, elaborado em Maio de 2009, 
mas não o zonamento acústico, nos termos consignados no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 
17 de Janeiro.  
 
Nestas circunstâncias, aplica-se aos receptores sensíveis localizados na envolvente da 
futura instalação o articulado do parágrafo 3.º do artigo 11.º do diploma acima referido, 
ou seja, os valores limite de exposição a respeitar são Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e 
Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 
 
Em anexo, apresenta-se um extracto dos mapas de ruído para a área de intervenção. 
 

8.3.4 Qualidade sonora local 

8.3.4.1 Considerações introdutórias 

A caracterização do ambiente sonoro na envolvente do projecto, que se apresenta nos 
pontos seguintes, baseia-se no levantamento acústico realizado pela empresa 
ISOFONIA, para efeitos de integração no presente EIA, nos dias 12 e 14 de Abril de 
2010, durante os períodos de referência legais - diurno (07:00 - 20:00), entardecer 
(20:00- 23:00) e nocturno (23:00 – 07:00). 
 
Nesta conformidade, a determinação dos indicadores de ruído aplicáveis foi realizada 
através de medições por amostragem em dois dias distintos, podendo assim considerar-
se uma representatividade de longa duração, de acordo com as orientações da circular 
do IPAC n.º 2/2007. 
 
As medições foram realizadas em conformidade com a NP 1730 – Acústica: descrição e 
medição de ruído ambiente – Partes 1, 2 e 3, a 3,5 metros de distância do elemento 
construtivo mais saliente da fachada. 
 
O tempo de medição para cada uma das amostras foi de 30 minutos, de forma a garantir 
a estabilização dos sinais sonoros, em consonância com as características do ambiente 
acústico no local. 
 
As fontes sonoras existentes na envolvente próxima dos pontos de medição reportam-se 
essencialmente ao ruído naturalmente produzido pela natureza e pelos animais presentes 
nas herdades onde se realizaram as medições.  
 
Assim, as fontes de ruído prevalecentes na envolvente dos pontos de medição 
considerados não apresentam variação significativa em função do período de referência. 
Nesta conformidade, considerou-se adequado e ajustado à variabilidade temporal das 
fontes sonoras em presença o período de medição indicado acima. 
 
O relatório dos trabalhos do levantamento acústico está incluído em anexo, lá estando 
indicados os procedimentos seguidos e as condições operacionais das medições. 
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8.3.4.2 Pontos de medição e níveis sonoros medidos 

Para a caracterização do ruído ambiente actualmente prevalecente foram seleccionados 
2 pontos distintos na envolvente da futura instalação, correspondentes aos receptores 
sensíveis mais próximos do projecto, cuja localização se apresenta na Figura IV.23. 
 

 Ponto PM1 – Herdade da Valeira 
A medição foi realizada junto a uma edificação localizada na herdade da Valeira, a 
Sul do local de implantação da futura unidade de tratamento e valorização de 
resíduos. Os níveis sonoros medidos decorrem essencialmente do ruído proveniente 
dos animais existentes na herdade. 
 
No Quadro IV.36 apresentam-se os resultados das medições realizadas nos períodos 
diurno, entardecer e nocturno para o PM1. 
 

Quadro IV.36 – Resultados das medições de ruído efectuadas no ponto de 
medição PM1 – Herdade da Valeira 

Ensaio 
 

Data Hora de 
Inicio 

Hora de 
Fim 

Intervalo de 
medição 

Valores 
medidos 
[dB(A)] 

LAeq, T 
[dB(A)] 

Indicador 
Lden 

[dB(A)] 

Indicador 
Ln [dB(A)]

12.04.2010 16:39 17:09 30 min. 47,2 Ld – Indicador de 
ruído diurno 14.04.2010 15:04 15:34 30 min. 47,8 

47,5 

12.04.2010 20:50 21:20 30 min. 36,6 Le – Indicador de 
ruído do entardecer 14.04.2010 20:20 20:50 30 min. 36,2 

36,4 

12.04.2010 23:16 23:46 30 min. 33,3 Ln – Indicador de 
ruído nocturno 14.04.2010 00:26 00:56 30 min. 31,1 

32,3 

45,9 32,3 

 
 Ponto PM2 – Herdade da Galega Nova 
As medições foram realizadas junto a uma habitação pertencente à herdade da 
Galega, localizada a Nordeste da instalação. 
 
Os níveis sonoros decorrem essencialmente dos trabalhos efectuados diariamente na 
herdade, assim como dos animais presentes. No Quadro IV.37 apresentam-se os 
resultados das medições realizadas no PM2. 
 

Quadro IV.37 – Resultados das medições de ruído efectuadas no ponto de 
medição PM2 – Herdade da Galega Nova 

Ensaio 
 

Data Hora de 
Inicio 

Hora de 
Fim 

Intervalo de 
medição 

Valores 
medidos 
[dB(A)] 

LAeq, T 
[dB(A)] 

Indicador 
Lden 

[dB(A)] 

Indicador 
Ln [dB(A)]

12.04.2010 15:17 15:47 30 min. 52,1 Ld – Indicador de 
ruído diurno 14.04.2010 15:42 16:12 30 min. 50,3 

51,3 

12.04.2010 21:32 22:02 30 min. 48,4 Le – Indicador de 
ruído do entardecer 14.04.2010 21:02 21:32 30 min. 46,4 

47,5 

12.04.2010 00:04 00:34 30 min. 38,9 Ln – Indicador de 
ruído nocturno 14.04.2010 01:14 01:44 30 min. 37,4 

38,2 

50,7 38,2 
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8.3.4.3 Síntese dos resultados das medições de ruído 

No Quadro IV.38 resumem-se os resultados das medições realizadas durante os 
períodos diurno, entardecer e nocturno, nos pontos de medição PM1 e PM2. 
 

Quadro IV.38 – Resumo dos níveis sonoros medidos nos receptores 
sensíveis na envolvente da futura instalação  

Ponto de 
Medição 

Indicador 
Lden 

Indicador 
Ln 

Avaliação segundo o 
D.L. n.º 9/2007 (zona não 

classificada) 

PM1 45,9 32,3 
Lden < 63 dB => CUMPRE 

Ln < 53       => CUMPRE 

PM2 50,7 38,2 
Lden < 63 dB => CUMPRE 

Ln < 53      => CUMPRE 
 
Como se pode observar, os níveis sonoros medidos nos pontos PM1 e PM2 são bastante 
baixos, característicos de zonas rurais, sem influência de fontes sonoras relevantes. Os 
valores medidos respeitam os níveis máximos admissíveis para zonas não classificadas 
e também os valores definidos para zonas sensíveis. 
 

8.3.4 Evolução da situação de referência sem o projecto 

Na opção zero, ou seja na situação de não concretização do projecto, o ambiente sonoro 
do local deverá evoluir no sentido do acréscimo dos níveis sonoros actualmente 
prevalecentes, no quadro do desenvolvimento que se prevê para o Eco-Parque do 
Relvão. 
 

8.3.5 Síntese 

A futura instalação ir-se-á instalar em área não classificada, em termos acústicos, pelo 
que lhe são aplicáveis os valores limite definidos para zonas não classificadas, nos 
termos do Decreto-Lei n.º 9/2001, de 17 de Janeiro. 
 
Os receptores sensíveis mais próximos da futura unidade de tratamento localizam-se a 
cerca de 1000 m a Nordeste e a 850 m a Sul, e são a herdade da Galega Nova e herdade 
da Valeira, respectivamente. O aglomerado populacional mais próximo é Carregueira, 
localizada a cerca de 5,0 km, a NW. 
 
As fontes sonoras na área referem-se às unidades industriais sediadas no Eco-Parque do 
Relvão, localizadas a cerca de 2 km a Norte, e o tráfego, esporádico, na estrada 
municipal EM1375, que margina o terreno. 
 
O levantamento acústico efectuado permitiu verificar que, junto dos receptores sensíveis 
localizados nas proximidades da futura unidade de tratamento, os valores dos níveis de 
ruído ambiente são bastante reduzidos, não ultrapassando o que está determinado para 
zonas não classificadas e também para zonas sensíveis. 
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9. ECOLOGIA 

9.1 Introdução 

A área de estudo refere-se a um lote de terreno com cerca de 5 ha, ocupado, 
anteriormente ao incêndio que ali lavrou em 2003, por uma floresta de produção de 
pinheiro-bravo de 10 anos, com sobreiros adultos dispersos e formações ripícolas nas 
zonas mais húmidas. 
 
Os sobreiros resistiram ao fogo e a zona foi ocupada por formações arbustivas 
psamófilas (próprias de substratos arenosos) nas partes secas, enquanto que os locais 
com o lençol freático próximo da superfície registaram o desenvolvimento de 
salgueirais e juncais (Figura IV.24). 
 

Figura IV.24 – Zona de implantação do projecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 Metodologia 

9.2.1 Áreas classificadas 

Considerou-se a possível afectação de áreas classificadas localizadas na envolvente do 
projecto, nomeadamente Zonas de Protecção Especial para Aves (ZPE), Sítios de 
Importância Comunitária (SIC) e Áreas Protegidas, recorrendo à informação digital 
disponibilizada na Internet, no sítio www.icnb.pt. 
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9.2.2 Flora e vegetação 

Foi feita uma análise pormenorizada do local, sendo referenciadas todas as 
características florísticas e fitocenóticas de relevância. Com esse fim, foram atentamente 
observadas características florísticas, fitocenóticas, pedológicas e topográficas da área 
de intervenção.  
 
A informação recolhida foi associada aos diferentes tipos de habitats definidos no 
Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, que transpõe a Directiva 92/43/CEE, 
denominada Directiva Habitats. 
 
Para os elementos florísticos, fez-se a comparação com os Anexos B-II, B-IV e B-V da 
mesma Directiva, quantificando-se desse modo a importância relativa da área sujeita a 
intervenção.  
 
Os conceitos nomenclaturais estão de acordo, por ordem de prioridade, com a Flora 
Ibérica e a Nova Flora de Portugal.  
 

9.2.3 Fauna 

Foi efectuado um reconhecimento de campo, a 15 de Abril de 2010, que permitiu 
confirmar a presença de um conjunto de espécies, particularmente de aves. Neste 
reconhecimento foi percorrida a área de estudo, tendo sido efectuadas observações que 
cobriram a generalidade dos habitats presentes. De entre os biótopos observados, 
consideraram-se os seguintes, dos quais se lista as classes de habitats e formações 
vegetais respectivas: 
 
• Matos – Inclui todas as formações arbustivas onde o coberto arbóreo não é 

dominante; 

• Charcos – Corresponde a zonas que ficam temporariamente alagadas onde se 
desenvolve vegetação anual e que constitui um habitat de reprodução preferencial 
para muitas espécies de anfíbios. 

 
A ocorrência das espécies foi confirmada por observação directa. Para além desta, 
efectuou-se uma pesquisa de vestígios, no caso dos mamíferos, realizaram-se arrastos 
nas charcas com o auxílio de uma rede de malha fina, que permitiu revelar a existência 
de anfíbios, e recorreu-se à detecção acústica, no caso das aves e anfíbios. 
 
As observações foram efectuadas apenas numa época do ano, o que não favorece a 
identificação de espécies com diferentes estatutos fenológicos. Deste modo, para além 
das efectivamente detectadas no terreno, foi realizada uma listagem das espécies que 
poderão ocorrer na área de estudo, tendo em atenção as disponibilidades de habitat, de 
modo a caracterizar a comunidade faunística local e a avaliar mais correctamente o seu 
valor ecológico.  
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Para esta análise, consideraram-se os biótopos observados na área de estudo e sua 
envolvente próxima e a informação dos requisitos ecológicos das várias espécies. Esta 
informação foi recolhida em Palmeirim & Rodrigues (1992), Trindade et al. (1998) e 
Mathias (1999) para os mamíferos, em Equipa de Atlas (2008) para as aves, e, por 
último, em Almeida et al. (2001), Araújo et al. (1997) e Loureiro et al. (2008) para os 
répteis e anfíbios.  
 
A importância em termos de conservação da área de afectação foi avaliada com base na 
lista das espécies de ocorrência potencial para a área e considerando: 
 
• O estatuto de conservação das diferentes espécies de acordo com o Livro Vermelho 

dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005); 

• Os Decretos-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril e n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, 
Anexos B-II e B-IV, que transpõem a Directiva Habitats (92/43/CEE, de 21 de Maio 
de 1992). Esta directiva define que para a conservação das espécies de interesse 
comunitário constantes do Anexo II devem ser designadas Zonas Especiais de 
Conservação (ZEC) e para as constantes no Anexo IV é necessária uma protecção 
rigorosa na sua área de repartição natural; 

• Os Decretos-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, que transpõe igualmente a Directiva 
Aves (Directiva 79/409/CEE, de 2 de Abril de 1979), com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro – Anexo I. As espécies mencionadas no 
Anexo I devem ser objecto de medidas de conservação especial respeitantes ao seu 
habitat, de modo a garantir a sobrevivência e reprodução na sua área de distribuição.  

 
As espécies incluídas no Anexo I da Directiva Aves, nos Anexos II e IV da Directiva 
Habitats ou que em Portugal têm um estatuto de VU – Vulnerável, EN – Em Perigo, CR 
– Criticamente em Perigo, RE – Regionalmente Extinto, foram consideradas como 
tendo um estatuto de conservação desfavorável. 
 

9.3 Caracterização do Ambiente Onde se Prevê Localizar o Projecto 

9.3.1 Áreas classificadas 

Conforme se pode verificar na Figura IV.25, a área de estudo está afastada de qualquer 
área classificada, localizando-se as mais próximas (ZPE, IBA e Reserva Natural do Paul 
do Boquilobo) a cerca de 12 km. 
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Figura IV.25 – Localização da área de estudo relativamente às áreas classificadas 
existentes na envolvente do Projecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3.2 Flora e vegetação 

9.3.2.1 Enquadramento fitogeográfico 

A área de estudo encontra-se dominada por formações arbustivas próprias do substrato 
arenoso que a caracteriza, com elementos arbóreos dispersos, nomeadamente sobreiros, 
e formações ripícolas nas zonas húmidas. 
 
Do ponto de vista biogeográfico (Costa et al., 1998), a área de estudo situa-se no Sector 
Ribatagano-Sadense, mais concretamente no Superdistrito Ribatagano, território 
essencialmente plano, constituído pelas areias e arenitos plistocénicos e miocénicos do 
vale do Tejo, onde a vegetação potencial é constituida por sobreirais (Oleo-Quercetum 
suberis e Asparago aphylli-Quercetum suberis). 
 
Do ponto de vista bioclimático, está-se perante um clima mesomediterrânico inferior e 
um ombroclima sub-húmido inferior. 
 
O substrato da área de estudo caracteriza-se pela presença de formações sedimentares de 
idade plio-plistocénica, constituídas por areias, calhaus rolados, arenitos pouco 
consolidados e argilas. A maior ou menor proporção de areias e calhaus condicionará as 
formações arbustivas da zona: matagais de carvalhiça (Erico-Quercetum lusitanicae) e 
murteiras (Asparago aphylli-Myrtetum communis) ou tojais (Thymo capitellati-
Stauracanthetum genistoidis) do tipo psamofílo (próprios de terrenos arenosos). 
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9.3.2.2 Formações vegetais 

No Quadro IV.39 e na Figura IV.26 são apresentados os habitats e formações vegetais 
presentes na área de estudo. 
 

Quadro IV.39 – Habitats e Formações Vegetais 

Habitats e Formações Vegetais 

Charcos (3110) 
Matos 
Salgueiros 
Sobreiros dispersos 

 
 

Figura IV.26 – Cartografia de formações vegetais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas das planícies arenosas 
(Littorelletalia) (Habitat 3110 da Directiva) 

Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas, sobre solos de textura arenosa, em 
territórios normalmente planos, colonizadas por comunidades anfíbias vivazes, 
constituídas por helófitos e hidrogeófitos de pequenas dimensões. 
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Na área de estudo foi registada a ocorrência de Baldellia ranunculoides, Eleocharis 
acicularis, Hypericum elodes, Juncus bulbosus var. foliosus, Juncus heterophyllus, 
Ludwigia palustris e Potamogeton polygonifolius, espécies indicadoras da presença 
do habitat /Foto IV.1). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto IV.1 – Conjunto de formações vegetais presentes na zona de estudo, nomeadamente 
os sobreiros isolados, matagais e o charco (3110) rodeado por salgueiros (Salix salvifolia 

ssp. salvifolia) 
 

 Matos 
A área de estudo encontra-se dominada por formações arbustivas (Foto IV.2) que 
apresentam, as zonas onde se verifica a existência de gravilhas, espécies indicadoras 
dos “Matagais com Quercus lusitanica” (subtipo pt4 dos “Matos 
termomediterrânicos pré-desérticos”, habitat 5330), nomeadamente carvalhiça 
(Quercus lusitanica) e murta (Myrtus communis), e que constituem uma etapa de 
substituição em séries de vegetação com clímax de Quercus suber. 
 
Nas zonas arenosas observam-se etapas com maior ou menor desenvolvimento do 
habitat 2260, “Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavenduletalia”. São 
dominadas pelo Stauracanthus genistoides (tojo-manso), acompanhado por Cistus 
salvifolius (sargaço-manso) e Lavandula stoechas (rosmaninho) e, ainda, alguns 
indivíduos de Ulex australis subsp. welwitschianus. 
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Foto IV.2 – Matos psamófilos e sobreiros 

Apesar da ocorrência destas espécies, considera-se não ser legítimo falar de habitats 
da Directiva, mas sim de formações sucessionais dos mesmos, dado faltarem muitas 
das espécies indicadoras dos habitats referidos, verificar-se a presença conspícua de 
espécies que denotam ambientes perturbados, nomeadamente pertencentes ao género 
Cistus (Cistus salvifolius, Cistus ladanifer, C. crispus, C. monspeliensis e C. 
psilosepalus), e não apresentarem estruturas ecológicas desenvolvidas. 

Este facto deve-se à existência prévia de uma exploração florestal na zona de estudo 
e a posterior ocorrência de um incêndio (em 2003). Assim, a existência do pinhal de 
pinheiro-bravo e as práticas florestais ligadas ao mesmo (nomeadamente 
mobilizações e limpezas de matos) limitaram a existência de um banco de sementes e 
de propágulos (estruturas de reprodução vegetativas), que, sete anos após o fogo, 
conseguissem reproduzir matos com estrutura e riqueza, ecologicamente maduros. 

Nos matos, onde o lençol freático se localiza perto da superfície, além das espécies já 
referidas, regista-se a ocorrência de silvas (Rubus ulmifolius) e fetos (Pteridium 
aquilinum). 

 
 Salgueiros 

Na margem das águas oligotróficas (habitat 3110) foi registada a ocorrência de 
indivíduos dispersos de salgueiro-branco (Salix salvifolia ssp. salvifolia). 

 
 Sobreiros 
Na área de estudo foi registada a ocorrência de sobreiros (Quercus suber) adultos 
isolados e, ainda, de indivíduos arbustivos. 
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9.3.2.3 Importância florística 

O Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 49/2005, 24 de Fevereiro, transpõe para o direito interno as directivas comunitárias 
Aves e Habitats. Nos seus Anexos B-II, B-IV e B-V constam as listas das espécies da 
Flora que merecem uma especial protecção: 
 
• Plantas do Anexo B-II – espécies vegetais de interesse comunitário que exigem uma 

protecção rigorosa e cuja conservação requer a designação de zonas especiais de 
conservação; 

• Plantas do Anexo B-IV – espécies vegetais que exigem uma protecção rigorosa 
(inclui todas as espécies vegetais enumeradas no Anexo II); 

• Plantas do Anexo B-V – espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja 
captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objecto de medidas de 
gestão. 

 
Procedeu-se à análise da bibliografia existente e à experiência dos autores para 
desenvolver uma lista das espécies constantes dos anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 
24 de Abril, de presença potencial na área de estudo (Quadro IV.40). 
 

Quadro IV.40 – Espécies da Flora constantes do Decreto-Lei n.º 140/99 e de 
ocorrência potencial na área de estudo 

Espécie Anexo 
Armeria rouyana♦ B-II 
Salix salvifolia. subsp. australis  B-II 
Thymus capitellatus B-IV 
Narcissus bulbocodium L. B-V 
Ruscus aculeatus L. B-V 

♦: Espécie prioritária 
 
Outra espécie RELAPE (raras, endémicas, localizadas, ameaçadas ou em perigo de 
extinção) de ocorrência potencial na área de estudo, mas não constante dos anexos do 
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, é a Armeria pinifolia. 
 
Refira-se, no entanto, que não foi observada a ocorrência de nenhuma destas espécies 
no local. Apenas, relativamente a Salix salvifolia, foi registada a ocorrência da 
subespécie S. salvifolia ssp. salvifolia. 
 

9.3.3 Fauna 

9.3.3.1 Mamíferos 

Tendo em conta os habitats existentes e a reduzida dimensão da área em apreciação, é 
provável que ocorram na área de afectação doze espécies de mamíferos, tendo sido 
confirmada a presença de três delas durante a visita efectuada (Quadro IV.41).  
 
De entre as espécies atribuídas à área de estudo, apenas o coelho apresenta um estatuto 
de conservação mais desfavorável em Portugal. No entanto, as observações efectuadas 
no terreno sugerem que esta espécie estará presente com densidades elevadas. 
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Relativamente à Directiva Habitats, nenhuma destas espécies está incluída nos Anexo 
B-II ou B-IV.  
 

Quadro IV.41 – Estatuto de conservação das espécies de mamíferos de ocorrência 
potencial na área de afectação 

Nome Científico 
Nome vulgar Livro Vermelho – Portugal Directiva Habitats 

(DL 140/99, DL 49/2005) 
Erinaceus europaeus 
Ouriço-cacheiro LC  

Crocidura russula 
Musaranho-de-dentes-brancos LC  

Talpa occidentalis 
Toupeira* LC  

Lepus capensis 
Lebre LC  

Oryctolagus cuniculus 
Coelho-bravo* NT  

Apodemus sylvaticus 
Rato-do-campo LC  

Rattus rattus 
Ratazana LC  

Mus spretus 
Rato-das-hortas LC  

Vulpes vulpes 
Raposa LC  

Mustela nivalis 
Doninha LC  

Meles meles 
Texugo LC  

Sus scrofa 
Javali * LC  

* - Espécies cuja presença foi confirmada no terreno   LC – Pouco preocupante 
        NT – Quase ameaçada 

 
9.3.3.2 Aves 

Das 57 espécies de aves com ocorrência provável na área de implantação do projecto e 
sua envolvente próxima (Quadro IV.42), 23 foram confirmadas no terreno, tendo a 
maioria carácter residente (72%). Uma das espécies (alcaravão) está classificada como 
Vulnerável em Portugal e duas outras (peneireiro-cinzento e águia-calçada) como Quase 
ameaçadas (Cabral et al. 2006). Há ainda a registar a inclusão de 7 espécies do 
Anexo A-I dos Decretos-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, e n.º 49/2005, de 24 de 
Fevereiro. 
 
A dimensão das populações de aves com estatuto de conservação a afectar é muito 
reduzida e não assume importância no contexto nacional, regional ou mesmo local. De 
facto, a área de estudo constituirá apenas uma pequena parte da área vital destas 
espécies. 
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Quadro IV.42 – Estatuto fenológico e estatuto de conservação da avifauna com ocorrência 
potencial na área de afectação 

Nome científico 
Nome vulgar Matos Charcos Estatuto fenológico Livro Vermelho - 

Portugal 
Directiva Aves  

(DL 140/99, DL 49/2005) 
Bubulcus ibis 
Garça-boeira * X X R LC  

Ardea cinerea 
Garça-cinzenta  X R LC  

Ciconia ciconia 
Cegonha-branca *  X R LC A-I 

Anas platyrhynchos 
Pato-real *  X R LC  

Elanus caeruleus 
Peneireiro-cinzento * X  R NT A-I 

Milvus migrans 
Milhafre-preto X  E LC A-I 

Accipiter nisus 
Gavião X  R LC  

Buteo buteo 
Águia-de-asa-redonda * X  R LC  

Hieraaetus pennatus 
Águia-calçada X  E NT A-I 

Falco tinnunculus 
Peneireiro-vulgar X  R LC  

Alectoris rufa 
Perdiz-comum X  R LC  

Gallinula chloropus 
Galinha-de-água  X R LC  

Burhinus oedicnemus 
Alcaravão X  R VU A-I 

Larus ridibundus 
Guincho  X I LC  

Cuculus canorus 
Cuco X  E LC  

Tyto alba 
Coruja-das-torres X  R LC  

Apus apus 
Andorinhão-preto X X E LC  

Merops apiaster 
Abelharuco X  E LC  

Upupa epops 
Poupa X  E LC  

Picus viridis 
Peto-verde X  R LC  

Dendrocopos major 
Pica-pau-malhado-grande * X  R LC  

Galerida cristata 
Cotovia-de-poupa X  R LC  

Lullula arborea 
Cotovia-pequena * X  R LC A-I 

Alauda arvensis 
Laverca X  I LC  

Riparia riparia  
Andorinha-das-barreiras *  X E LC  

Hirundo rustica 
Andorinha-das-chaminés * X X E LC  

Delichon urbica 
Andorinha-dos-beirais X X E LC  

Anthus pratensis 
Petinha-dos-prados X X I LC  

Motacilla cinerea 
Alvéola-cinzenta  X I LC  

Motacilla alba 
Alvéola-branca  X R LC  

* - espécies cuja presença foi confirmada no terreno 
LC – Pouco Preocupante; NT – Quase Ameaçada, VU – Vulnerável; NA – Não Aplicável 
R – residente; E – estival;  I – invernante 
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Quadro IV.42 – Estatuto fenológico e estatutos de conservação da avifauna com 
ocorrência potencial na área de afectação (cont.) 

Nome científico 
Nome vulgar Matos Charcos Estatuto fenológico Livro Vermelho - 

Portugal 
Directiva Aves  

(DL 140/99, DL 49/2005) 
Troglodytes troglodytes 
Carriça X  R LC  

Erithacus rubecula 
Pisco-de-peito-ruivo X  R LC  

Luscinia megarhynchos 
Rouxinol * X  E LC  

Saxicola torquata 
Cartaxo-comum * X  R LC  

Tudus merula 
Melro-preto X  R LC  

Cisticola juncidis 
Fuinha-dos-juncos X  R LC  

Hippolais polyglotta 
Felosa-poliglota X  E LC  

Sylvia undata 
Felosa-do-mato X  R LC A-I 

Sylvia melanocephala 
Toutinegra-de-cabeça-preta X  R LC  

Phylloscopus collybita 
Felosa-comum X  I LC  

Parus cristatus 
Chapim-de-poupa * X  R LC  

Parus caeruleus 
Chapim-azul * X  R LC  

Parus major 
Chapim-real * X  R LC  

Sitta europaea 
Trepadeira-azul * X  R LC  

Certhia brachydactyla  
Trepadeira-comum X  R LC  

Garrulus glandarius 
Gaio X  R LC  

Cyanopica cyanus 
Pega-azul X  R LC  

Corvus corone 
Gralha-preta * X  R LC  

Sturnus unicolor 
Estorninho-preto X  R LC  

Estrilda astrild 
Bico-de-lacre X X R NA  

Fringilla coelebs 
Tentilhão * X  R LC  

Serinus serinus 
Chamariz * X  R LC  

Carduelis chloris 
Verdilhão * X  R LC  

Carduelis carduelis 
Pintassilgo * X  R LC  

Carduelis cannabina 
Pintarrôxo * X  R LC  

Emberiza cirlus 
Escrevedeira-de-garganta-
cinzenta * 

X  R LC  

Miliaria calandra 
Trigueirão * X  R LC  

* - espécies cuja presença foi confirmada no terreno 
LC – Pouco Preocupante; NT – Quase Ameaçada, VU – Vulnerável; NA – Não Aplicável 
R – residente; E – estival;  I – invernante 

 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do CIVTRHI – Relatório  
IV-156

9.3.3.3 Répteis e Anfíbios 

Para a área de afectação foram identificadas 11 espécies de anfíbios e 5 espécies de 
répteis com ocorrência potencial na área. Nenhuma destas espécies possui estatuto de 
ameaça em Portugal (Quadro IV.43). No entanto, 6 das 11 espécies de anfíbios 
atribuídas à área de estudo estão inseridas no Anexo B-IV dos Decretos-Lei n.º 140/99, 
de 24 de Abril, e n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 
 
De realçar a diversidade das comunidades de anfíbios presente na área de estudo, bem 
como a abundância de algumas espécies, nomeadamente do sapo Bufo bufo, de acordo 
com as observações efectuadas no terreno. De facto, foi possível registar números 
elevados de indivíduos desta espécie, tanto girinos como já na fase adulta. 
 

Quadro IV.43 – Estatuto de conservação das espécies de répteis e anfíbios de ocorrência 
potencial na área de afectação 

Nome científico 
Nome vulgar Matos Charcos Livro Vermelho - 

Portugal 
Directiva Habitats 

(DL 140/99 e DL 45/2005) 
Répteis     
Lacerta lepida 
Sardão X  LC  

Podarcis hispanica 
Lagartixa-ibérica X  LC  

Psammodromus algirus 
Lagartixa-do-mato X  LC  

Elaphe scalaris 
Cobra-de-escada X  LC  

Malpolon monspessulanus 
Cobra-rateira X  LC  

Anfíbios     
Pleurodeles waltl 
Salamandra-de-costas-salientes *  X LC  

Salamandra salamandra 
Salamandra-de-pintas-amarelas X X LC  

Triturus marmoratus 
Tritão-marmorado * X X LC B-IV 

Alytes cisternasii 
Sapo-parteiro-ibérico X X LC B-IV 

Pelobates cultripes 
Sapo-de-unha-negra * X X LC B-IV 

Pelodytes spp 
Sapinho-de-verrugas-verdes X X NE  

Bufo bufo 
Sapo * X X LC  

Bufo calamita 
Sapo-corredor X X LC B-IV 

Hyla arborea 
Rela X X LC B-IV 

Hyla meridionalis 
Rela-meridional * X X LC B-IV 

Rana perezi 
Rã-verde *  X LC  

* - espécies cuja presença foi confirmada no terreno  LC – Pouco preocupante, NE – Não avaliada. 
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Imediatamente a montante da área de implantação do empreendimento e na mesma 
pequena bacia hidrográfica existe uma outra charca, de maiores dimensões, que suporta 
igualmente uma comunidade de anfíbios bastante diversificada. 
 

9.4 Evolução da Situação de Referência na Ausência do Projecto 

Dado que o projecto em análise se insere na área de intervenção do Eco-Parque do 
Relvão, é previsível que, a prazo, o local venha a ser intervencionado no quadro de 
desenvolvimento que se prevê para a área. 
 

9.5 Síntese Conclusiva 

O projecto não interfere com áreas classificadas ou protegidas no domínio da 
conservação da natureza, localizando-se a mais próxima a cerca de 12 km. 
 
O habitat dominante, em termos de área ocupada, na zona de intervenção são os matos, 
identificando-se também o habitat “águas oligotróficas” (habitat 3110 da Directiva), e 
alguns salgueiros e sobreiros dispersos.  
 
Em termos de importância florística, reporta-se para o local uma espécie prioritária da 
Directiva Habitats e uma espécie RELAPE, ambas de ocorrência potencial na área e não 
confirmadas no terreno. 
 
As comunidades animais que potencialmente podem colonizar a área de estudo são 
bastante diversificadas, apesar da reduzida dimensão desta, e incluem algumas espécies 
com estatuto de conservação desfavorável. 
 
De realçar a elevada diversidade de anfíbios, uma vez que, tendo em consideração as 
características ecológicas destas espécies, designadamente a sua fraca mobilidade, se 
está em presença, essencialmente, de animais que viverão dentro dos limites da área de 
implantação ou nas suas imediações, o que não se verifica no caso dos mamíferos, das 
aves e mesmo de parte dos répteis, pois a sua mobilidade é claramente superior. 
 
No caso particular dos anfíbios, é igualmente de realçar a abundância de algumas das 
espécies, nomeadamente o sapo Bufo bufo. A população de anfíbios dependente da área 
de estudo poderá assumir uma importância de natureza local. 
 
As populações da generalidade das espécies dos outros grupos animais que dependem 
da área de afectação serão sempre reduzidas e pouco importantes, mesmo no contexto 
local. De facto, as áreas vitais de grande parte das espécies ultrapassam os limites da 
área de implantação deste empreendimento. 
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10. PAISAGEM 

10.1 Introdução 

A análise e caracterização da área foram efectuadas com base na Carta Militar de 
Portugal à escala 1:25.000, em fotografia aérea e no reconhecimento local. 
 
Analisaram-se os aspectos do Relevo considerados mais importantes para a 
compreensão da paisagem - fisiografia, altimetria, declives e orientação de encostas, e 
também o modo como as características morfológicas e a ocupação do solo influenciam 
e caracterizam a Estrutura e Qualidade Visual da paisagem. 
 

10.2 Enquadramento Paisagístico 

O local em análise situa-se na região dos planaltos Miocénicos e Pliocénicos do interior 
ribatejano, correspondente à Unidade de Paisagem “Charneca Ribatejana”, na 
designação adoptada pelo estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da 
Paisagem em Portugal Continental” (Cancela d´Abreu et al., 2004). 
 
De acordo com os autores, a charneca ribatejana apresenta um relevo ondulado suave, 
sendo mais marcado na zona Norte da unidade de paisagem (onde se localiza o projecto 
em análise). 
 
O uso do solo é essencialmente florestal, de espécies de folha perene, com destaque 
para o montando de sobro. Cortando as manchas florestais, surgem vales de pequena e 
média dimensão, onde a ocupação é essencialmente agrícola, fazendo uso da melhor 
qualidade dos solos associados às aluviões. Tipicamente, os fundos planos das linhas de 
água são ocupados por arrozais e outras culturas anuais ou pastagens, mas o progressivo 
abandono da actividade agrícola tem propiciado a invasão destas áreas por matos e 
matas. 
 
O povoamento é de baixa densidade e concentrado em pequenos aglomerados. Domina 
a grande propriedade, sobretudo com uma exploração de solo extensiva, tanto ligada ao 
montado, como a plantações estremes de pinheiro e eucalipto ou, ainda, a povoamentos 
mistos destas espécies. 
 
Na zona mais restrita de análise, o coberto florestal integra espécies como o eucalipto e 
o pinheiro, em detrimento do montado de sobro, e nas zonas ardidas ou abandonadas 
surgem matos. Nos locais de maior disponibilidade de água no solo, surgem manchas de 
regadio, constituindo verdadeiras clareiras nas áreas florestais envolventes.  
 

10.3 Relevo 

A área onde se prevê localizar a instalação apresenta relevo muito suave, quase plano, 
correspondente a uma zona de encontro das cumeadas de um conjunto de várias linhas 
de água. Esta zona drena para uma área de morfologia variada, em que alternam as 
zonas convexas, onde se desenvolvem os interflúvios, com as zonas côncavas, que 
definem pequenos vales, alguns deles relativamente encaixados, não se verificando 
predominância de orientação de encostas a nenhum quadrante (Figura IV.27). 
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As principais linhas de água existentes na área envolvente apresentam dimensão 
relativamente reduzida, com excepção do rio Tejo e da ribeira de Ulme, e correm de Sul 
para Norte (ribeiras das Fontainhas e da Foz), para Noroeste (ribeira de Vale da Vaca e 
ribeira do Vale do Casal Velho) e de Norte para Sul (afluentes da ribeira de Ulme). 
 
A unidade implanta-se na cabeceira de uma pequena linha de drenagem, afluente da 
ribeira do Vale da Vaca, apresentando uma pendente muito suave para Noroeste. 
 
A cota mais elevada é atingida no vértice geodésico de Lagoa da Murta (cota 186), 
localizado a cerca de 300 metros do limite Sudeste do terreno, estando este inteiramente 
acima da cota 180. 
 
Os vales das principais linhas de água que circundam o local do projecto apresentam 
variações altimétricas entre a cota 180 e a cota 20, para as linhas de água que drenam 
para o rio Tejo, e entre as cotas 180 e 60/40 para as linhas de água que drenam para a 
ribeira de Ulme. 
 
Relativamente aos declives, o local do projecto apresenta pendentes da ordem dos 
1 - 2% , enquanto que a área circundante é mais energética, com declives entre 15 - 20% 
no quadrante Oeste e da ordem dos 3 – 4% nos sectores Sudeste e Nordeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.27 – Hipsometria 
 

‐ Local do projecto
s/ escala
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10.4 Caracterização Visual 

Como unidade de paisagem considera-se, não apenas as "áreas limitadas pelo relevo ou 
outros elementos, no interior da qual todos os pontos são vistos mutuamente”2, mas 
também aquelas em que a paisagem apresenta certa homogeneidade em relação ao 
relevo, geologia e humanização. 
Atendendo a que o local do projecto se insere na zona planáltica sobranceira às encostas 
que drenam para os vales do rio Tejo e ribeira de Ulme, e tomando como referência o 
conceito de unidade de paisagem apresentado acima, pode considerar-se que se está em 
presença de uma área com características relativamente homogéneas, a que corresponde 
uma única unidade de paisagem – aqui designada por “Charneca”. 
 
Esta unidade de paisagem caracteriza-se por uma ocupação do solo eminentemente 
florestal, integrando espécies como o eucalipto e o pinheiro, em substituição do 
sobreiro, que tem vindo a perder espaço. As áreas florestais são interrompidas por 
manchas de clareira, correspondentes a áreas agrícolas associadas às herdades da 
Valeira, a Sul, e da Galega Nova, a Nordeste, e a zonas actualmente ocupadas por 
matos, que se desenvolveram nas áreas ardidas em 2003. Destaca-se, igualmente, a 
ocupação industrial que se tem desenvolvido na área a Norte do local de intervenção, no 
âmbito do projecto do Eco-Parque do Relvão. 
 
Por outro lado, verifica-se que elementos estruturantes da paisagem, como as linhas de 
água, não constituem, aqui, referências distintivas, devido ao seu carácter incipiente e à 
ausência de vegetação que as identifique e afirme a sua função. 
 
Assim, a ocupação do solo no local do projecto e área imediatamente envolvente, pode 
sintetizar-se da seguinte forma: 
 

− Área de matos, ocupando o local de implantação do projecto e mancha de 
eucaliptal, a Nordeste (Foto IV.3); 

− Área de pastagens, a Sul e Sudeste (Foto IV.4); 
− Área de montado, com algumas intercalações de eucaliptos, principalmente nas 

orlas das manchas, a Sul e a Oeste (Foto IV.5). 

 

                                                 
2 NEURAY, G. 1982. Des Paysages Pour Qui? Pourquoi? Comment?. Les Presses Agronomiques de Gembloux, Gembloux. 
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Foto IV.3 – Área de matos, no local de implantação da instalação, e mancha de 
eucaliptal a Nordeste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto IV.4 – Área de pastagens, a Sul do local do projecto (Herdade da Valeira) 
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Foto IV.5 – Área de montado, a Sul 
 
A localização do projecto numa área elevada e a densidade e porte do coberto arbóreo e 
arbustivo existente apenas permitem vistas para o interior do espaço a partir da via de 
comunicação que limita o terreno na sua estrema Sul. A partir da área de implantação, a 
profundidade das vistas é significativa para o quadrante Nascente (Foto IV.6), sendo 
reduzida para os restantes sectores, devido à topografia e ao coberto vegetal presente 
(Fotos IV.3 e IV.5, já apresentadas, e Foto IV.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto IV.6 – Vista para Nascente 
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Foto IV.7 – Vista para Poente 
 
Tradicionalmente, aos espaços de charneca associa-se uma boa adequabilidade do uso 
do solo às suas características biofísicas, no entanto, esse equilíbrio tem vindo a ser 
perturbado, pela introdução de espécies como o eucalipto nas áreas que 
tradicionalmente eram ocupadas por montado, e, nos vales, pelo progressivo abandono 
da actividade agrícola e invasão dos espaços por matos. 
 
Na área de intervenção, o montado de sobro esparso, pontuado com eucaliptal, por um 
lado, e as áreas ardidas, actualmente ocupadas por matos, por outro, e, ainda, a recente 
instalação da plataforma industrial, conferem a esta paisagem características 
essencialmente distintas da unidade de paisagem onde se insere. 
 
Assumindo que o valor cénico de uma paisagem é tanto mais elevado quanto maior for 
a diversidade/contraste de situações presentes, melhor adequação e equilíbrio existir 
entre o uso do solo e as suas potencialidades e maior número de possibilidades houver 
para usufruir visual e fisicamente essa paisagem, pode considerar-se que o local em 
análise apresenta qualidade visual baixa a média. 
 
Já no que respeita à sensibilidade/fragilidade visual da paisagem, parâmetro que indica 
o grau de afectação de uma paisagem pela alteração/introdução de determinada acção 
exterior, pode considerar-se que a área de intervenção apresenta neste critério uma 
valoração baixa a média, ou seja, apresenta uma capacidade de absorção visual média. 
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10.5 Evolução da Situação de Referência sem Projecto 

Dado ser esta uma área onde está previsto o desenvolvimento de uma plataforma 
industrial, a paisagem do local em análise, na alternativa zero, afastar-se-á cada vez 
mais das características distintivas da unidade de paisagem onde aquele se insere – 
Charneca Ribatejana. 
 

10.6 Síntese  

A paisagem no local de implantação do projecto em análise tem vindo a perder as 
características próprias que a enquadravam na Unidade de Paisagem da Charneca 
Ribatejana, principalmente devido às alterações ao coberto vegetal que se têm 
verificado, na sequência dos incêndios ocorridos na área, em 2003, à progressiva 
substituição do montado por espécies como o eucalipto e, ainda, pela instalação em área 
próxima do Eco-Parque do Relvão. 
 
Assim, considera-se que qualquer dos factores de valorização visual (diversidade 
morfológica, diversidade do coberto vegetal, singularidade das formas e estruturas, 
facilidade de observação) apresenta níveis não significativos, podendo considerar-se o 
valor e interesse visual do local como baixo a médio, sendo a capacidade de absorção 
visual média. 
 
Estas características paisagísticas tenderão a acentuar-se, mesmo na situação de não 
implementação do projecto em análise. 
 
 

11. PATRIMÓNIO 

11.1 Breve Enquadramento Geográfico 

O Projecto localiza-se próximo da povoação da Carregueira (embora 
administrativamente pertença à freguesia de Ulme), concelho da Chamusca, distrito de 
Santarém. (“Quem lhe dá o nome he seu Padroeyro, & Orago, tem Vigario, & nove 
lugares, em que vivem oytenta vizinhos, & a Igreja Matriz está na estrada que vay de 
Coimbra para Lisboa. Os lugares sam os seguintes: Ponte, Francos, S. Lourenço, com 
huma Ermida deste Santo, Carregueyra, Val do calvo, lugar das Casas, Baxellos, Fonte 
da Longa, & Assamaça” Corografia Portugueza… (1706 – 1712) - Padre António 
Carvalho da Costa. Freguesia de S. Silvestre. Tratado IV. Da Comarca de Thomar). 
 
Acredita-se, na região, que os Romanos aproveitariam a rede viária existente na altura, 
com início no Castelo de Almourol e ligação ao alto da Carregueira, incluindo a 
passagem intermédia na ponte de Ferrarias que transpõe a Ribeira do Arripiado, de onde 
derivava para outros destinos, para escoamento de produção oleira. O topónimo, 
segundo reza a lenda, teria evoluído da ideia enraizada de que os romanos viriam 
“carregar algo” (palha ou frutos) ao local onde hoje se estabelece a povoação. 
Posteriormente, com o passar do tempo, os populares tenderiam a abreviar a expressão, 
ocorrendo a modificação natural do conceito, desde “vou carregar ao local…” até à 
simplificada designação “vou à Carregueira”. 
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O território caracteriza-se pelo predomínio da grande propriedade, solos férteis e água 
abundante, assumindo-se, recentemente, como ponto de fixação de agregados familiares 
oriundos, sobretudo, das zonas de Abrantes, Fátima, Ourém e Sardoal. O 
desenvolvimento económico e social registado viria a resultar na desanexação da 
Carregueira e aldeia ribeirinha do Arripiado, no dia 4 de Outubro de 1985, da freguesia 
de Pinheiro Grande. (“(…) & no lugar do Arripiado, que consta de sessenta visinhos, 
tem huma Ermida de S. Marcos, com muytas hortas, & dilatados campos abundantes de 
pão, & frutas: fica este lugar do Arripiado alèm do Tejo (…)”. Corografia 
Portugueza… (1706 – 1712) - Padre António Carvalho da Costa. Tratado IV. Da 
Comarca de Thomar). 
 

11.2 Breve Enquadramento Histórico-Cultural 

Resultados de trabalhos arqueológicos realizados em território próximo assinalam a 
fugaz passagem de populações em época Pré-Histórica Antiga, enquadráveis, 
nomeadamente, nos Períodos Paleolítico e Mesolítico. Trata-se de vestígios, 
essencialmente, achados isolados e recolhas de superfície sem contextualização 
estratigráfica, de que é exemplo o sítio de Galega Nova/Vale de Moinho (CNS-20717), 
que corresponde a uma extensa mancha de materiais paleolíticos identificados no 
âmbito dos EIA dos CIRVER/SISAV e CIRVER/ECODEAL (Canha, 2004; Caninas, 
2004). 
 
Durante o período Romano, o território próximo experimentou uma ocupação muito 
expressiva, confirmada pela potencial Estação de Muda, situada a cerca de 5/6 km do 
local do Projecto, na direcção Sudeste. Para a situação estratégica deste sítio não será 
despicienda a provável existência de um ramal de ligação entre a via de Olisipo-
Bracara e a de Olisipo-Emerita que, a partir de Tomar, atravessaria o Tejo, 
provavelmente em Tancos/Arripiado ou nas suas proximidades (Tubucci?), ascendia ao 
Alto do Relvão e, daí, à Lagoa da Murta/Galega Nova (estação romana, DIOGO, 1987) 
e Lagoa Grande (com miliário e ruínas romanas), indo entroncar pouco depois na via 
anterior por alturas do Tamazim ou do Poiso. 
 
Mário SAA, em 1956, defende que esta estação seria um vicus, afirmando ter observado 
ali, no ano de 1949, à beira da estrada real, numerosos restos de alicerces numa área de, 
aproximadamente, 40 000 m2, além de basta telharia romana, e ter colhido um peso de 
tear e um fragmento de uma coluna miliária dedicada ao imperador Constantino Magno 
(306-337). 
 
Em 1987, os Drs. João Lizardo, Branca Lizardo e Miguel Lizardo fizeram explorações 
no local, produzindo, então, um folheto policopiado, editado pela Câmara Municipal da 
Chamusca, com os resultados. Do material recolhido (p. 8), destacam-se tijolos de 
vários formatos, imbrices e tegulae, um bloco de opus signinum, fragmentos de vidros, 
de sigillata, de dollium (?) e de cerâmica comum. 
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Em Junho de 1991, foi possível observar ainda diverso material de construção 
(incluindo tegulae) e um fundo de ânfora. A recolha de informações orais permitiu 
“relocalizar” o achado do marco miliário da Pocariça (Alarcão, 1988). Aparentemente, 
este teria sido recolhido em terrenos próximos da Lagoa Grande, em área incerta, na 
zona envolvente deste Estudo. Mais próximo do projecto, a cerca de 1 km encontra-se a 
estação de Galega Nova (CNS – 873). 
 

11.3 Metodologia 

A metodologia utilizada na elaboração do descritor património assentou nas seguintes 
linhas orientadoras: 
 

 Localização de zonas com potencial interesse arqueológico 
O estudo toponímico pode revelar-se um precioso instrumento complementar de 
trabalho à investigação prática no terreno, uma vez que oferece indicadores 
interessantes quando aplicados na identificação de potenciais sítios arqueológicos, 
resultando numa maior objectivação da prospecção. Da análise realizada para a área 
de estudo não se identificam quaisquer topónimos que indiciem potencial 
arqueológico.  
 

  Pesquisa documental para identificação das ocorrências patrimoniais 
referenciadas 
Em sede de Pesquisa Documental, executou-se uma aturada investigação 
bibliográfica, de forma a averiguar a existência de ocorrências de interesse 
patrimonial na área de incidência do Projecto e sua envolvente. O estudo preliminar 
incidiu sobre um conjunto variado e representativo de fontes de informação, 
designadamente as seguintes: 
 
• Bibliografia especializada, discriminada no Anexo XIII; 
• Plano Director Municipal da Chamusca; 
• Base de dados dos sítios arqueológicos do Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR); 
• Lista dos bens classificados ou em vias de classificação (IGESPAR e Direcção 

Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais). 
 
A pesquisa abrangeu uma área com um raio de 1,0 km em torno do local do projecto, 
alargada sempre que se julgou justificável. 
 

 Prospecção localizada e sistemática da área de implantação do projecto para 
confirmação das ocorrências pré-identificadas e identificação de outras não 
referenciadas 
Nesta fase, procedeu-se à investigação sistemática na área de incidência directa do 
projecto e, ocasionalmente, em zonas de envolvente próxima não vedadas, com vista 
à identificação de ocorrências de interesse patrimonial inéditas. 
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 Critérios de caracterização e classificação dos elementos patrimoniais 
Para a realização do inventário patrimonial, foram tidos em consideração os bens 
patrimoniais integráveis na categoria de património cultural, segundo a legislação em 
vigor. Para o efeito, subdividiram-se os elementos patrimoniais em 3 categorias 
distintas: 
 
a) Arquitectónico – Corresponde a edificações com valor patrimonial e histórico-

cultural, com ou sem especial valor arquitectónico e detentores de alguma 
especificidade, raridade ou marcado regionalismo que mereçam ser destacadas da 
arquitectura comum (casas de habitação, casais rurais, arquitectura popular, 
religiosa e civil, pública e privada); 

b) Etnográfico – Integra elementos patrimoniais sem um valor patrimonial 
histórico-cultural relevante, mas que são caracterizadores de uma vivência 
regional, revelando peculiaridades desta (fontes, estruturas de apoio a actividades 
agrícolas e pastoris, vias, levadas, zonas extractivas); 

c) Arqueológico – Enquadra-se neste campo a categoria de bens móveis e imóveis 
que, pela sua natureza, se inscrevem no n.º 2 do art. 74.º da Lei de Bases do 
Património Cultural: “O património arqueológico integra depósitos estratificados, 
estruturas, construções, agrupamentos arquitectónicos, sítios valorizados, bens 
móveis e monumentos de outra natureza, bem como o respectivo contexto, quer 
estejam localizados em meio rural ou urbano, no solo, subsolo ou em meio 
submerso, no mar territorial ou na plataforma continental” (sic). 

 
Na classificação tipológica, seguiu-se genericamente a classificação constante no 
Thesaurus da base de dados Endovelico do ex-Instituto Português de Arqueologia. 
Para as ocorrências não referidas na tipologia, optou-se por utilizar a designação 
corrente, aplicando, sempre que possível, o termo regional. 
 
Na valorização patrimonial, optou-se por utilizar uma versão adaptada dos critérios 
de inventariação de bens patrimoniais (art.º 17.º da Lei de Bases do Património 
Cultural), justificável pelo facto de muitas ocorrências, sobretudo etnográficas, não 
se enquadrarem completamente nesses critérios. Assim, considerou-se uma escala de 
valoração entre 0 e 5, com o significado seguinte: 
 
− Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse 

público) ou ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção de interesse 
arquitectónico ou arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, 
antiguidade, monumentalidade, a nível nacional; 

− Médio-elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência 
(arqueológica, arquitectónica) não classificada, com valor científico, cultural e/ou 
raridade, antiguidade, monumentalidade (características presentes no todo ou em 
parte), a nível nacional ou regional; 

− Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza 
arqueológica ou arquitectónica), em função do seu estado de conservação, 
antiguidade e valor científico, e a construções, em função do seu arcaísmo, 
complexidade, antiguidade e inserção na cultura local; 
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− Nulo (0): As fontes de informação indiciam uma ocorrência de interesse 
patrimonial que se verifica ter sido totalmente destruída; 

− Indeterminado: Quando as condições de acesso ao local, a cobertura vegetal ou 
outros factores impedem a observação da ocorrência (interior e exterior, no caso 
das construções). 

 
11.4 Ocorrências Patrimoniais Referenciadas para a Área de Análise 

A pesquisa documental foi orientada para uma área de estudo com um raio de 1 km em 
torno do local do projecto, alargada sempre que se entendeu justificável. 
 
No que concerne à lista de imóveis classificados e em vias de classificação (fonte ex - 
Instituto Português do Património Arquitectónico) e ao Inventário do Património 
Arquitectónico da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), 
não foram encontrados registos relativos à área de estudo. 
 
A pesquisa da base de dados de sítios arqueológicos do IGESPAR, efectuada via 
internet e por consulta directa do sistema de Informação Geográfica (SIG) nos serviços 
centrais daquele Organismo, também não forneceu, igualmente, ocorrências desta 
natureza. 
 
Também, o Plano Director Municipal de Chamusca não contribuiu para o 
enriquecimento da listagem de sítios patrimoniais para a área de estudo. 
 
Em conclusão, não se identificaram ocorrências de cariz patrimonial na área de 
incidência do projecto e/ou na sua zona envolvente restrita, definida, como referido 
anteriormente, para uma área com raio de 1 km em torno do projecto.  
 
No entanto, a cerca de 1,2 km para Norte, a base de dados Endovélico do IGESPAR (e 
também o PDM da Chamusca) regista o sítio romano de Galega Nova e a cerca de 
1,0 km para NNW, Canhas e Caninas (2004) identificam o sítio de Galega Nova/Vale 
de Moinho (ver Quadro IV.44). 
 

Quadro IV.44 – Ocorrências patrimoniais identificadas em pesquisa documental 

Ref.ª Topónimo Tipologia Cronologia Localização Fonte Informação 

1 Galega Nova / 
Vale Moinho 

Mancha de 
Dispersão Paleolítico A cerca de 1,2 km do 

local do projecto 

Canha, 2004 
Caninas, 2004 

Endovélico 

2 Galega Nova Habitat Romano A cerca de 1,0 km do 
local do projecto 

Endovélico 
PDM Chamusca 

 
A localização destas ocorrências apresenta-se na Figura IV.28. 
 

11.5 Ocorrências Patrimoniais Identificadas em Trabalho de Campo 

O trabalho de campo consistiu na prospecção sistemática da área de incidência directa 
do projecto, onde também se irá localizar o estaleiro de obra. Não se executou qualquer 
outro tipo de trabalho de campo de incidência mais abrangente.  
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a) Características do terreno e condições de visibilidade  
O projecto da unidade de valorização e tratamento de resíduos hospitalares e 
industriais irá implantar-se num terreno pouco intervencionado ao nível do solo, com 
uma ocupação essencialmente arbustiva, em consequência de incêndios ocorridos em 
2003, que destruíram o coberto primitivo (pinheiros). 
 
A prospecção incidiu sobre área de morfologia tendencialmente aplanada, que 
apresenta características diversas, com algumas clareiras interrompendo a vegetação, 
concedendo, deste modo, condições de leitura visual variável, maioritariamente 
deficiente, embora permitindo mobilidade eficaz (Foto IV.8). Apesar da 
preponderância de mato e quase ausência de estrato arbóreo, assinalou-se uma 
estreita faixa de sobreiros. Os solos apresentavam-se revolvidos em continuidade, 
alvo de surriba, tendo-se reconhecido vestígios antigos de abate e corte de pinheiro.  
 
A observação directa da superfície do solo, na óptica da detecção de materiais 
arqueológicos, pode considerar-se reduzida a nula (ver Figura IV.29). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto IV.8 – Características do terreno de implantação do CIVTRHI 
 
No terreno existem algumas charcas não referenciadas cartograficamente, como se 
mostra na Foto IV.9. 
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Foto IV.9 – Charca no terreno de implantação do CIVTRHI 
 
No Quadro IV.45 e Figura IV.29 caracteriza-se a “paisagem” e condições de 
visibilidade da área prospectada. 
 

Quadro IV.45 – Caracterização das condições de visibilidade na área de 
incidência directa do projecto 

Visibilidade 
para 

Estruturas  

Visibilidade 
para 

Artefactos 
Caracterização 

 

R / N R / N 

Características da paisagem: Impõem-se, na paisagem, os 
poucos sobreiros existentes, associados a cobertura 
herbácea rasteira e densa, em clara recuperação. O mato 
arbustivo é bastante variado, tendo sido reconhecido 
rosmaninho, silva, tojo, carrasco, pinheiro espontâneo 
juvenil, dentes de leão, cardo, entre outros. Em 
concomitância, vestígios de abate e corte de pinheiro. Foi 
ainda possível observar antigas surribas de plantio. 
 
Tipo de solo: Cascalheiras. 

 
 
 

N – Nulo R – Reduzido 
 

b) Inventário patrimonial 
Os trabalhos de prospecção decorreram sob condições meteorológicas adequadas 
para a actividade de campo. A cartografia disponível encontra-se desactualizada, 
apesar de eficiente.  
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Durante a evolução do trabalho de campo, em termos de caracterização genérica do 
coberto vegetal, foi possível constatar o crescimento bravio, por vezes significativo, 
do mato existente no interior da área prospectada, factor que viria a condicionar, a 
espaços, a visibilidade e, consequentemente, a apreensão das suas potencialidades e 
características (ver Foto IV.8, já apresentada). 
 
No decorrer dos trabalhos de prospecção foi possível identificar dois sítios 
arqueológicos, correspondentes a duas manchas de dispersão regular de materiais 
líticos, embora circunscritas. Identificaram-se um número relevante de exemplares de 
Indústria Lítica sobre seixo de quartzito (instrumentos, produtos e restos de talhe) de 
cronologia Pré-Histórica, tanto Paleolítica como Pós-Paleolítica (tipologia 
languedocense), assim como alguns elementos em sílex.  
 
A concentração de materiais localiza-se, sensivelmente, em posição central em 
relação à implantação do projecto. Esta zona parece corresponder a um espaço de 
debitagem esporádico, com dispersão de instrumentos, produtos e subprodutos de 
talhe.  
 
Assim, a Ocorrência 1, assente em esporão pouco pronunciado, foi identificada no 
estreito alinhamento arbóreo anteriormente descrito. Terá sido poupada à erosão e/ou 
arado pela proximidade dos sobreiros. O solo distingue-se pelas areias bem drenadas, 
contrariamente ao que acontece na envolvente, onde se regista a presença de lamas e 
cascalheiras superficiais. A vegetação rasteira no local, em expansão, dificulta a 
detecção de artefactos. Em redor, os materiais surgem relativamente concentrados. 
 
 A Ocorrência 2 encontra-se perto do limite superior da área percorrida, 
prolongando-se para o exterior da zona de intervenção. 
 
Ambas as ocorrências correspondem a manchas de ocupação temporária (talhe?).  
 
Sendo os terrenos em análise correspondentes a antigos terraços fluviais, é entendível 
a presença de estações arqueológicas desta tipologia e contexto temporal, já que a 
topografia e paisagem descritas (zonas ribeirinhas, com abundantes recursos) eram 
privilegiadas e integradas nas rotas de passagem das populações caçadoras-
recolectoras que subsistiram durante o largo período compreendido entre o 
Paleolítico e o Mesolítico. Refira-se, em reforço do afirmado, a presença de uma 
nascente de água (Fonte da Aboboreira), a Oeste da área de intervenção, factor que 
contribuiria, juntamente com a matéria-prima abundante, para determinar o 
deambular de comunidades por esta zona. 
 
No Quadro IV.46 apresenta-se uma súmula das características principais das 
ocorrências identificadas, que se encontram detalhadas na Ficha de Sítio, apresentada 
no Anexo X. Na Figura IV.30 apresenta-se a localização das ocorrências 
identificadas em trabalho de campo. 
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Quadro IV.46 – Síntese das ocorrências patrimoniais identificadas em trabalho de campo 

Ref.ª Topónimo Tipologia Cronologia Valor Patrimonial  

1 Lagoa da Murta 1 Mancha de 
Ocupação 

Paleolítico / 
Mesolítico Médio – Elevado (4) 

 
 
 
 
 
 
 

2 Lagoa da Murta 2 Mancha de 
Ocupação 

Paleolítico / 
Mesolítico Médio – Elevado (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.6 Evolução da Situação de Referência sem Projecto 

Admite-se que, na ausência do projecto em apreço, o quadro patrimonial inventariado se 
mantenha sem alterações, dado não estarem previstas outras acções para o local em 
referência. 
 

11.7 Síntese 

A área envolvente do local do projecto apresenta potencialidades patrimoniais, 
decorrente da sua localização privilegiada relativamente a rotas de passagem das 
populações em época Pré-Histórica Antiga, enquadráveis, nomeadamente, nos Períodos 
Paleolítico e Mesolítico, e posteriormente no período romano, No local do projecto 
foram identificadas duas manchas de dispersão de materiais líticos, de cronologia 
Paleolítica e Pós-paleolítica, parecendo este corresponder a um espaço de debitagem 
esporádico, com dispersão de instrumentos, produtos e subprodutos de talhe.  
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12. SÓCIO-ECONOMIA 

12.1 Introdução 

A análise das características sócio-económicas da área de intervenção será feita a dois 
níveis distintos, ou seja: 
 

– o primeiro, mais geral, terá como referência o concelho da Chamusca, onde se irá 
localizar o CIVTRHI e, sempre que possível, as NUT – Nomenclatura de 
Unidades Territoriais em que este se integra para fins estatísticos, respectivamente 
NUT II Alentejo e NUT III Lezíria do Tejo; 

– o segundo, mais detalhado, fará uma análise da freguesia de Ulme, onde será 
implementado o projecto, e da freguesia contígua da Carregueira. 

 
O diagnóstico da situação actual, nas vertentes demográfica, sócio-económica e de 
ocupação do solo, visa apreciar os impactes do projecto e será baseado nos elementos 
estatísticos e documentos bibliográficos disponíveis, bem como no levantamento de 
campo efectuado. 
 

12.2 Dinâmica Demográfica 

12.2.1 Caracterização geral da NUT II Alentejo 

A NUT II Alentejo é constituída por 5 NUT III: Lezíria do Tejo, Alentejo Litoral, Alto 
Alentejo, Alentejo Central e Baixo Alentejo, cuja evolução populacional, a partir de 
1991, se apresenta no Quadro IV.47. 
 

Quadro IV.47 – Evolução demográfica da NUT II Alentejo 

Zona geográfica 1991 Variação (%) 
1991-2001 2001 Variação (%) 

2001-2008 2008 

Lezíria do Tejo * 232 969 3,4 240 832 3,6 249 588 
Alentejo Central 173 216 0,2 173 646 -2,7 168 979 
Baixo Alentejo 143 020 -5,5 135 105 -7,0 126 234 
Alentejo Litoral 98 519 1,5 99 976 -4,7 95 524 
Alto Alentejo 128 687 -1,3 127 026 -8,1 116 744 
Alentejo 543 442 42,9 776 585 -2,6 757 069 
Continente 9 373 319 5,3 9 869 343  2,6 10 135 309 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Anuário Estatístico da Região do Alentejo, 2008 

* Integrada na RLVT, anteriormente ao Censos 2001  
 
A NUT II Alentejo apresenta, tradicionalmente, a densidade populacional mais baixa do 
Continente (cerca de 24 hab./km² e 114 hab./km², respectivamente, em 2008), resultante 
das migrações para outras zonas do país e para o exterior, em parte devido à estrutura 
fundiária da propriedade e à monocultura cerealífera que ao longo de décadas 
contribuíram, para além do desemprego, para o esgotamento dos solos. A partir da 
década de setenta, como consequência de uma taxa de natalidade extremamente baixa, 
registou-se também um saldo fisiológico negativo. 
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Nos Censos anteriores a 2001, a NUT III Lezíria do Tejo encontrava-se integrada na 
RLVT – Região de Lisboa e Vale do Tejo, de cuja CCDR – Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional ainda depende. A Lezíria do Tejo regista densidades 
populacionais inferiores à média nacional, por se tratar de uma região fortemente 
agrícola, de povoamento concentrado em lugares de pequena e média dimensão. 
 
O Quadro IV.48 regista a evolução populacional no último período inter-censitário nos 
concelhos que constituem a NUT III Lezíria do Tejo. 

 
Quadro IV.48 – Evolução e densidade populacional da Lezíria do Tejo 

População Residente Zona Geográfica Área 
(km2) 1991 2001 2008 

Variação (%)
2001-2008 

Hab./km2 

2008 
Almeirim 221,8 21 380 21 957 22 937 4,4 103,3 
Alpiarça 940,4 7 711 8 024 8 266 3,0 86,7 
Azambuja 260,5 19 568 20 832 21 841 4,8 83,2 
Benavente 521,4 18 335 23 257 28 312 21,7 54,3 
Cartaxo 153,2 22 268 23 389 25 156 7,6 159,0 
Chamusca 745,9 12 282 11 492 10 976 -4,7 14,7 
Coruche 1 116,9 23 634 21 332 19 624 -8,7 17,6 
Golegã 76,6 6 072 5 710 5 533 -3,2 72,2 
Rio Maior 272,8 20 119 21 110 21 822 3,4 80,0 
Salvaterra de Magos 244,7 18 979 20 161 21 491 6,6 88,1 
Santarém 560,6 62 621 63 563 63 630 0,1 113,6 

Lezíria do Tejo 4 271,9 232 969 240 832 249 588 3,6 58,4 
Alentejo 31 483,6 543 442 776 585 757 069 -2,6 24,0 

Continente 88 796,7 9 373 319 9 869 343 10 135 309 2,6 113,9 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Anuário Estatístico da Região do Alentejo, 2008 

 
A Lezíria do Tejo registou um acréscimo populacional de 3,4%, no último período 
inter-censitário, e de cerca de 3,6% no período 2001-2008, induzido sobretudo pelo 
crescimento verificado nos concelhos de Benavente, Salvaterra de Magos e Azambuja, 
mais próximos da capital. No mesmo período, os concelhos de perfil mais rural 
registaram um decréscimo populacional, designadamente Chamusca, onde se localiza a 
área de intervenção, Coruche e Golegã. 
 
Em termos de densidade populacional, em 2008 a Lezíria do Tejo (58,4 hab./km2) 
regista um valor muito inferior à media do Continente (113,9 hab./km2), mas muito 
superior à média da NUT II Alentejo (24,0 hab./km2). O concelho da Chamusca regista 
a densidade populacional mais baixa (14,7 hab./km2) do conjunto de concelhos que 
constituem a NUT III Lezíria do Tejo. 
 
No que respeita à estrutura etária, indicada no Quadro IV.49, verifica-se que a NUT III 
Lezíria do Tejo, apesar de registar uma população relativamente envelhecida, apresenta 
valores intermédios entre o Continente e a NUT II Alentejo. 
 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do CIVTRHI – Relatório  
IV-178

Quadro IV.49 – Estrutura etária em 2008 

Zona Geográfica 0-14 anos 
% 

15-24 anos 
% 

25 – 64 anos 
% 

65 e mais 
% 

Almeirim 14,9 9,7 54,8 20,6 
Alpiarça 13,3 9,1 53,6 24,0 
Azambuja 14,1 10,0 56,0 19,9 
Benavente 17,6 11,0 54,2 17,2 
Cartaxo 14,1 10,4 55,6 19,8 
Chamusca 10,8 10,4 54,0 24,8 
Coruche 11,6 9,0 52,3 27,0 
Golegã 13,0 10,9 53,8 22,2 
Rio Maior 14,3 11,5 55,1 19,1 
Salvaterra de Magos 14,2 10,5 54,9 20,5 
Santarém 13,9 10,3 54,6 21,2 
Lezíria do Tejo 14,2 10,3 54,6 20,9 
Alentejo 13,3 10,4 53,3 23,0 
Continente 15,3 11,4 55,7 17,6 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Alentejo, 2008 
 
O Quadro IV.50 apresenta alguns indicadores demográficos que ilustram o 
envelhecimento geral da população, em particular a nível da NUT II Alentejo. 
 
De um modo geral, a quebra da taxa de natalidade, associada ao aumento da esperança 
de vida, tem contribuído para o envelhecimento geral da população (o índice de 
envelhecimento no Continente aumentou de 71,5, em 1991, para 118,1, em 2008 e na 
Lezíria do Tejo, no mesmo período, aumentou de 94,7 para 147,8). 
 
Na Lezíria do Tejo, os indicadores demográficos mais desfavoráveis registam-se nos 
concelhos de Coruche, Chamusca, Alpiarça e Golegã. 
 

Quadro IV.50 – Indicadores demográficos em 2008 

Zona Geográfica 
Taxa Bruta de 

natalidade 
(%0) 

Taxa Bruta de 
mortalidade 

(%0) 

Taxa de 
Crescimento 
Natural (%) 

Índice de 
Envelhecimento

Almeirim 12,6 11,3 0,14 138,4 
Alpiarça 9,2 13,8 -0,46 181,2 
Azambuja 10,4 12,6 -0,21 141,7 
Benavente 12,7 9,5 0,32 97,4 
Cartaxo 8,3 11,2 -0,29 140,4 
Chamusca 5,9 14,2 -0,83 230,4 
Coruche 7,4 15,7 -0,83 233,0 
Golegã 6,7 12,6 -0,59 170,5 
Rio Maior 9,4 11,8 -0,24 133,3 
Salvaterra de Magos 9,6 13,2 -0,36 144,8 
Santarém 8,7 12,3 -0,36 152,1 
Lezíria do Tejo 9,5 12,2 -0,27 147,8 
Alentejo 8,6 14,0 -053 172,9 
Continente 9,8 9,8 - 118,1 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Alentejo, 2008 
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O Quadro IV.51 apresenta os dados referentes ao nível de instrução da população em 
2001, que registou uma evolução positiva em todos os níveis de ensino, relativamente à 
década anterior. O concelho da Chamusca apresenta valores relativamente mais 
desfavoráveis do que a NUT III Lezíria do Tejo e o Continente, aproximando-se mais 
dos valores da NUT II Alentejo. 
 

Quadro IV.51 – Nível de ensino atingido pela população em 2001 (%) 

Básico Zona Geográfica Nenhum 
1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

Secund. Médio Superior Taxa de 
Analfab. 

Chamusca 18,5 44,4 12,9 9,8 9,5 0,3 4,5 15,9 

Lezíria do Tejo 17,4 36,8 11,4 10,4 15,3 0,5 8,1 13,0 

Alentejo 19,7 36,2 11,2 10,2 14,2 0,5 7,8 15,9 

Continente 14,2 35,0 12,5 10,8 15,8 0,8 10,9 8,9 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 
 
12.2.2 Caracterização local 

O concelho da Chamusca ocupa uma área de cerca de 746 km², sendo limitado a Norte 
pelo concelho de Vila Nova da Barquinha e, no sentido dos ponteiros do relógio, a Este 
por Constância e Abrantes, a Sul pelo concelho de Ponte de Sôr e Coruche e a Oeste 
pelos concelhos de Almeirim, Alpiarça e Golegã. 
 
A população do concelho da Chamusca distribui-se por 7 freguesias, conforme 
apresentado no Quadro IV.52 e na Figura IV.31. 

 

Quadro IV.52 – Variação e densidade populacional do concelho da Chamusca 

População Residente Freguesias 
1991 2001 Variação %

Área 
(km2) 

Hab./km2 

em 2001 
Carregueira 2 308 2 295 -0,6 98,8 23,2 
Chamusca 3 869 3 659 -5,4 29,5 124,0 
Chouto 945 715 -24,3 205,7 3,5 
Parreira 1 064 1 014 -4,7 133,1 7,6 
Pinheiro Grande 1 114 1 051 -5,6 37,5 28,0 
Ulme 1 635 1 502 -8,2 121,9 12,3 
Vale de Cavalos 1 347 1 256 -6,8 119,5 10,5 
Total do Concelho  12 282 11 492 -6,4 746,0 15,4 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 1991 e 2001 
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Figura IV.31 – Evolução populacional das freguesias do concelho da Chamusca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 1991 e 2001 
 
O concelho da Chamusca, segundo dados do respectivo PDM, tem sofrido um 
significativo decréscimo populacional, a partir de 1950 (-9,7% na década de 60, -8,7% 
na década de 70, -6,3% na década de 80 e -6,4% no último período inter-censitário).  

Este comportamento demográfico, único entre os municípios que constituem a Lezíria 
do Tejo, resultou da baixa taxa de natalidade e dos saldos migratórios negativos 
ocorrentes nas últimas décadas, embora mais atenuados nos últimos anos. 

Apesar do decréscimo populacional se ter repercutido de forma diversa ao nível 
concelhio, a queda acentuada verificada nalgumas freguesias, no período 1981/91, 
deveu-se à criação das freguesias de Carregueira e Parreira, na década de oitenta. 

A sede do concelho concentra cerca de um terço da população total e, em conjunto com 
a freguesia de Carregueira, detém metade da população concelhia. Dos 5 920 
alojamentos existentes no concelho da Chamusca, em 2001, cerca de 49% estavam 
concentrados nas freguesias de Carregueira e Chamusca. Em média, a tipologia urbana 
é de 1,0 alojamento por edifício, o que evidencia um povoamento do tipo rural. 
No restante território concelhio tem vindo a ocorrer uma progressiva concentração dos 
habitantes nos lugares de maior dimensão (mais de 200 habitantes), em virtude do 
desaparecimento gradual dos pequenos casais, especialmente nas freguesias da charneca 
(Ulme, Chouto e Parreira/Salvador). 
 
A densidade populacional média do concelho, de acordo com os dados do Censos 2001, 
era de 15,4 hab./km2, com um valor máximo na sede do concelho (124,0 hab./km2) e um 
valor mínimo na freguesia de Chouto (3,5 hab./km2). A freguesia de Ulme, onde se 
localiza a área de intervenção, apresentava uma densidade média de 12,3 hab./km2 e a 
freguesia da Carregueira, contígua à área de intervenção, de 23,2 hab./km2. 
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A reduzida densidade populacional do concelho (cerca de 14,7 hab./km2, em 2008, 
segundo o Anuário Estatístico da Região do Alentejo) resulta, também, da extensão do 
seu território, que engloba uma vasta área de charneca, de ocupação predominantemente 
florestal e com um povoamento reduzido e esparso. 
 

12.3 Estrutura Económica 

12.3.1 Caracterização regional 

A população activa da Lezíria do Tejo, em 2001, representava cerca de 32,9% dos 
activos da NUT II Alentejo e cerca de 2,4% da população activa do Continente. 
 
O Quadro IV.53 apresenta as taxas de actividade e de desemprego relativas a 2001, bem 
como os dados disponíveis para 2008, verificando-se que, no período de 2001 a 2008, as 
taxas de actividade aumentaram na NUT II Alentejo e no Continente, enquanto a taxa 
de desemprego se manteve estável na NUT II Alentejo e aumentou ao nível global do 
Continente. 
 
A taxa global de desemprego no concelho da Chamusca, em 2001, era superior às 
registadas na NUT III Lezíria do Tejo, na NUT II Alentejo e no Continente, com a taxa 
de actividade inferior aos restantes valores médios apresentados. 
 
Na Lezíria do Tejo, em 2001, a taxa de desemprego resultava sobretudo do desemprego 
feminino, que atingia 11,7%, enquanto a taxa de desemprego masculino era de 5,3%, 
bem como dos desempregados à procura de novo emprego (cerca de 84,3% do número 
total de desempregados). O mesmo padrão se aplicava ao concelho da Chamusca, onde 
o desemprego feminino atingia 17,3%, o desemprego masculino era de 5,1% e a 
percentagem de desempregados à procura de novo emprego representava cerca de 
87,8% do total. 
 

Quadro IV.53 – Indicadores de Emprego 

Taxa de Actividade (%) Taxa de Desemprego (%) Zona geográfica 
1991 2001 2008 1991 2001 2008 

Almeirim 47,1 48,9 -   6,1   9,1 - 
Alpiarça 44,3 47,7 -   5,6 10,3 - 
Azambuja 41,2 47,1 -   8,1   6,0 - 
Benavente 48,7 52,4 -   7,3   7,4 - 
Cartaxo 42,9 48,5 -   6,7   7,2 - 
Chamusca 44,7 46,5 -   7,1 10,3 - 
Coruche 47,4 46,9 - 12,1 11,4 - 
Golegã 41,6 43,9 - 11,4   8,5 - 
Rio Maior 41,0 47,1 -   4,1   6,4 - 
Salvaterra de Magos 46,9 49,2 -   8,5 11,9 - 
Santarém 43,0 47,5 -   5,5   6,7 - 

Lezíria do Tejo 44,3 48,1 -   7,1   8,1 - 
Alentejo 42,0 45,4 48,2   9,2   8,4 9,0 

Continente 44,9 48,4 53,1   6,1   6,9 7,7 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Anuário Estatístico da Região do Alentejo, 2008 

 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do CIVTRHI – Relatório  
IV-182

A evolução sectorial da população activa em geral, desde 1960, tem sido marcada pela 
perda de activos no sector primário e por um reforço significativo das restantes áreas de 
actividade, sobretudo do sector terciário. 
 
O Quadro IV.54 apresenta a distribuição da população pelos sectores de actividade 
económica em 1991 e 2001, verificando-se um decréscimo significativo no número de 
activos ocupados no sector primário, sendo a actividade do sector terciário dominante, a 
nível da NUT II Alentejo e da NUT III Lezíria do Tejo, e próxima do valor médio do 
Continente. 
 
A distribuição da população activa pelos sectores de actividade económica no concelho 
da Chamusca segue um padrão semelhante ao registado a nível da NUT III Lezíria do 
Tejo e da NUT II Alentejo. No entanto, o sector terciário, embora dominante, regista 
valores inferiores aos restantes valores médios apresentados e o sector primário 
continua a ser muito significativo em termos da actividade económica concelhia. 
 
As empresas sedeadas na NUT III Lezíria do Tejo em 2007, de acordo com os dados do 
INE, apresentavam a seguinte distribuição sectorial (em número de empresas): sector 
primário – 0,2%, sector secundário – 20,0% e sector terciário – 79,8%, empregando 
44 629 pessoas e dando origem a um volume de negócios de 6 336,5 milhões de euros. 
 

Quadro IV.54 – População Empregada (%) 

Primário Secundário Terciário 
Zona Geográfica 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 
Almeirim 29,2 15,8 29,5 29,5 41,3 54,7 
Alpiarça 36,7 14,8 27,5 32,4 35,8 52,8 
Azambuja 17,9 7,6 34,7 32,1 47,4 60,3 
Benavente 20,4 8,3 33,8 33,5 45,8 58,2 
Cartaxo 16,3 6,4 35,7 33,0 48,0 60,6 
Chamusca 40,8 18,2 26,2 33,8 33,0 48,0 
Coruche 37,6 21,1 25,8 29,7 36,7 49,2 
Golegã 20,3 9,1 28,8 27,1 51,0 63,8 
Rio Maior 20,1 8,9 40,8 36,8 39,1 54,3 
Salvaterra de Magos 27,9 12,1 37,3 39,8 34,8 48,1 
Santarém 9,6 5,0 33,0 27,8 57,4 67,1 

Lezíria do Tejo 21,8 10,0 32,7 31,8 45,4 58,2 
Alentejo 23,2 12,0 25,9 27,9 50,9 60,1 

Continente 10,5 4,8 38,5 35,5 51,5 59,7 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 
 

12.3.2 Caracterização local 

A população activa do concelho da Chamusca, em 2001, representava cerca de 4,6% 
dos activos da NUT III Lezíria do Tejo e cerca de 1,5% dos activos da NUT II Alentejo.  

A Figura IV.32 mostra a repartição dos activos do concelho da Chamusca pelos sectores 
de actividade em 1991 e 2001. 

As empresas sedeadas no concelho da Chamusca representam cerca de 3,4% do número 
total de empresas com sede na Lezíria do Tejo e apresentam a distribuição por sector de 
actividade indicada no Quadro IV.55. 
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Figura IV.32 – Repartição dos activos do concelho da Chamusca (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 
 

Quadro IV.55 – Empresas sedeadas no Concelho da Chamusca, em 2007, 
segundo a CAE – Rev. 2.1 

Sectores de Actividade Nº Empresas % 
Agricultura e Pesca 1 0,1 
Industrias Extractivas 6 0,8 
Industrias Transformadoras 79 10,6 
Electricidade, Gás e Água 0 - 
Construção 101 13,6 
Comércio 250 33,6 
Alojamento e Restauração 82 11,0 
Transportes e Comunicações 24 3,2 
Actividades Imobiliárias e Serv. às Empresas 91 12,2 
Educação 36 4,8 
Saúde e Acção Social 30 4,0 
Outras Actividades 45 6,0 
Total 745 100 

Fonte: Anuário Estatístico da Região do Alentejo, 2008 
 
Estas 745 empresas (sector primário – 0,1%, sector secundário – 25,0% e sector 
terciário – 74,9%) empregavam 1 252 pessoas e geraram um volume de negócios de 
116,503 milhões de euros. 
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Das empresas sedeadas no concelho da Chamusca, em 2007, cerca de 95% eram 
microempresas e 5% pequenas e médias empresas; o pessoal ao serviço, em média, era 
de 2,5 pessoas e a facturação de 156,4 milhares de euros. Na Lezíria do Tejo, no mesmo 
ano, cerca de 95,6% das empresas eram microempresas e 4,4% pequenas e médias 
empresas; o pessoal ao serviço, em média, era de 3,1 pessoas e a facturação de 
288,9 milhares de euros 
 

 Sector primário 
O concelho da Chamusca, predominantemente agro-florestal, é constituído pela 
"charneca", que corresponde ao planalto interior, e pelo "campo", planície aluvionar 
adjacente ao rio Tejo, cujos limites correspondem, aproximadamente, à zona de 
máxima cheia, que se estende desde as margens do rio até à EN118. 
 
O “campo” ocupa cerca de 7% da área total do concelho (5 273 ha) e, dada a sua 
elevada capacidade de uso do solo, concentra a maior parte da produção agrícola, 
nomeadamente vinha e culturas de regadio da primavera. Na “charneca”, que ocupa 
cerca de 92% da área total do concelho (correspondente a 68 232 ha), domina a 
ocupação florestal de montado de sobro e de eucalipto, sendo os vales longos das 
ribeiras ocupados por arrozais e, perto das povoações, por culturas horto-frutícolas.  
 
A dimensão das explorações agrícolas é claramente diferenciada no “campo”, onde 
predominam as pequenas e médias explorações, e na “charneca”, quase 
exclusivamente ocupada por explorações de grande dimensão, em regra com áreas 
superiores a 100 ha. 
De acordo com os dados do Recenseamento Geral da Agricultura de 1999, o 
concelho da Chamusca tem uma Superfície Agrícola Utilizada (SAU) de cerca de 
22 100 ha. As culturas temporárias ocupam perto de 50% das terras aráveis, 
destacando-se o milho, o arroz e os cereais de sequeiro, merecendo ainda referência 
as culturas hortícolas, em particular o tomate. Nas culturas permanentes domina a 
vinha, o olival, os citrinos e os frutos frescos, com destaque para o pêssego. 
 
A produção florestal constitui uma das principais actividades do concelho e tem-se 
caracterizado, nos últimos anos, pela difusão do eucalipto, em detrimento do 
montado de sobro, do olival, do pinhal e de algumas searas. Actualmente, uma parte 
significativa do território concelhio está integrada em ZIF - Zonas de Intervenção 
Florestal, constituídas em 2008, geridas pela ACHAR – Associação dos Agricultores 
da Charneca. 
 
A criação de gado bovino e, em menor escala, de gado caprino, ovino e suíno é mais 
intensa nas freguesias do interior do concelho, designadamente Ulme, Chouto e 
Parreira. 

 
 Sector secundário 

As actividades industriais no concelho da Chamusca têm uma implantação 
relativamente modesta, representando cerca de 4,2% das empresas sedeadas na 
Lezíria do Tejo. A Figura IV.33 apresenta o perfil da indústria transformadora do 
concelho. 
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Figura IV.33 – Distribuição do número de empresas da indústria 
transformadora no Concelho da Chamusca, 2007 

Fonte: Anuário Estatístico da Região do Alentejo, 2008 
 

Assim, regista-se um claro predomínio dos seguintes ramos de actividade: 
 

– Indústrias Metalúrgicas; 
– Actividades associadas à fileira florestal, com destaque para a Indústria do 

Papel (embalagens) e para a Indústria da Madeira (serração, carpintaria, 
mobiliário) e Cortiça (preparação); 

– Indústrias Alimentares associadas à transformação de produtos agrícolas 
(arroz, trigo, milho, vinha e tomate). 

 
A construção civil também desempenha um papel significativo na actividade 
económica do concelho (em 2007 existiam 101 empresas). 
 
Em termos de distribuição espacial da indústria, existem zonas industriais de 
iniciativa autárquica, dotadas de infra-estruturas adequadas, designadamente. 

 
– Z. I. de Ulme, com uma área total de cerca de 30 ha, dividida em lotes com 

uma dimensão média de 4 000 m², preferencialmente vocacionada para 
unidades de média e grande dimensão; 

– Z. I. da Chamusca, com uma área total de cerca de 12 ha, dispondo de perto de 
30 lotes com áreas compreendidas entre 2 500 a 4 000 m²; 

– Z. I. do Chouto (em construção) e Z.I. de Parreira (em fase de projecto). 
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A fixação de actividades, nas citadas zonas industriais, tem sido incentivada pela 
prática de preços simbólicos para os terrenos, pela aplicação de tarifário bonificado 
para o fornecimento de água canalizada e pela isenção do imposto de derrama às 
empresas industriais com interesse económico para o concelho. Adicionalmente, as 
medidas de dinamização da actividade industrial, implementadas pela edilidade, 
incluem a reserva de áreas para a localização de pequenas indústrias e oficinas nas 
freguesias rurais com maior dinamismo económico. 

 
 Sector terciário 
O sector dos serviços apresenta maior concentração na vila da Chamusca, sede do 
concelho e pólo municipal para aquisição de bens e serviços. A actividade económica 
neste sector limita-se aos serviços públicos e administrativos, ao comércio (por 
grosso e a retalho), às actividades de restauração (cafés e restaurantes) e, mais 
recentemente, ao sector turístico, designadamente na área do turismo em espaço rural 
(Quinta da Água da Prata – freguesia de Ulme; Quinta do Lagar – Freguesia da 
Carregueira; Casa Hortenses Turismo Rural, Lda. e Quinta Arneiro de Cima, ambas 
na freguesia da Chamusca). 
 
O artesanato local desenvolve-se, sobretudo, nas áreas da olaria, cestaria, rendas, 
bordados, esteiras, tecelagem, ferro forjado, latoaria, cerâmica pintada, restauro de 
móveis antigos, registos e gravuras, encadernação em pele e peças em madeira e 
cortiça. 
 
 
A Câmara Municipal da Chamusca tem vindo a desenvolver uma área de prestação 
de serviços no sector dos resíduos e da reciclagem, materializada na criação do Eco-
Parque do Relvão, localizado no Casal do Relvão, na freguesia da Carregueira, que 
se estende também às freguesias limítrofes de Ulme e Pinheiro Grande (ver 
Figura III.5 incluída no capítulo III do presente relatório). 
 
Segundo o Plano Estratégico de Desenvolvimento da Chamusca (Chamusca XXI), o 
Eco-Parque do Relvão está vocacionado para “proporcionar a instalação de empresas 
operantes nas áreas da reciclagem e de outras fileiras na área ambiental que careçam 
de enquadramento especial”. Nas acções previstas enquadram-se actividades nos 
domínios da deposição e tratamento de resíduos, da reciclagem e valorização de 
resíduos, da indústria ambiental, das energias renováveis, um parque temático e um 
pólo tecnológico e de investigação ambiental. 
 
Actualmente, o Eco-Parque do Relvão integra um aterro de resíduos sólidos urbanos 
(RESITEJO), um aterro de resíduos industriais banais (RIBTEJO), dois CIRVER - 
Centro Integrado de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos 
(dos grupos SISAV e ECODEAL) e uma Estação de Triagem.  
 
Existem, ainda, dois loteamentos industriais, com cerca de 7 ha e de 25 ha, 
designados respectivamente por Eco-Parque - Fase I e Eco-Parque – Fase II, onde já 
se encontram algumas empresas em funcionamento, estando também prevista a 
construção de dois novos loteamentos, Eco-Parque – Fase III e Eco-Parque – 
Fase IV. 
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12.4 Povoamento e Distribuição Espacial da População 

Ao nível da distribuição espacial da população, cerca de 52% da população do concelho 
da Chamusca está concentrada nas freguesias da Chamusca e Carregueira, que, no seu 
conjunto, correspondem a cerca de 17% da área do território concelhio. 
 
A população da freguesia de Ulme, cuja actividade se desenvolve, principalmente, na 
agricultura e floresta, indústria, caça e pesca, distribui-se pelas povoações de vila de 
Ulme, Semideiro, Balsas, Gaviãozinho, Gavião, Casalinho, Quinta da Murta, Salgueiral 
e Cascalheira de Cima. A população da freguesia da Carregueira, cuja actividade se 
desenvolve, sobretudo, na agricultura, construção civil, comércio e indústria, divide-se 
pelas povoações da Carregueira e Arripiado. 
 
O Quadro IV.56 regista o número total de famílias clássicas e de alojamentos por 
freguesia, reportados a 2001. 

 

Quadro IV.56 – N.º de famílias clássicas e de alojamentos, em 2001 

Freguesias População em 
2001 

N.º de famílias 
clássicas 

N.º total de 
alojamentos 

Carregueira 2 295 947 1 197 
Chamusca 3 659 1 367 1 693 
Chouto 715 291 549 
Parreira 1 014 402 556 
Pinheiro Grande 1 051 390 490 
Ulme 1 502 577 752 
Vale de Cavalos 1 256 513 683 
Total do Concelho  11 492 4 487 5 920 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 
 
De acordo com as estatísticas do INE, em 2008, o parque habitacional do concelho da 
Chamusca dispunha de 6 342 alojamentos, o que corresponde a um acréscimo de cerca 
de 7,1% no período 2001-2008. 

 
12.5 Equipamentos Colectivos 

No concelho da Chamusca, as funções centrais encontram-se polarizadas na vila da 
Chamusca, onde se localizam os principais equipamentos nas áreas da saúde, educação, 
cultura e da segurança e protecção civil (Bombeiros Voluntários, Posto Territorial da 
Guarda Nacional Republicana, Departamento Municipal de Protecção Civil, Gabinete 
Técnico Florestal e Loja da Solidariedade e Segurança Social). 
 
De entre os equipamentos de utilização colectiva, destacam-se as Piscinas Municipais, o 
Pavilhão Gimno-desportivo, a Biblioteca Pública Municipal, o Cine Teatro da 
Misericórdia da Chamusca, o Teatro de Bolso e o Espaço Internet.  
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Existem alguns núcleos museológicos dispersos pelo concelho (Etnografia, na freguesia 
da Carregueira, Água, na freguesia de Vale de Cavalos e Funerária, na freguesia da 
Chamusca), bem como diversas associações culturais e colectividades desportivas e 
recreativas, distribuídas pelas diversas freguesias. 
 
Relativamente aos equipamentos de saúde, no concelho da Chamusca existe 1 Centro de 
Saúde e 8 extensões, 8 farmácias e 2 postos de distribuição de medicamentos. Os 
indicadores de saúde, relativos a 2008, registam uma relação de 0,6 médicos, 
2,0 enfermeiros e de 0,9 farmácias por 1000 habitantes (na Lezíria do Tejo a proporção 
por 1000 habitantes é de 1,7 médicos, 3,4 enfermeiros e 0,3 farmácias e na NUT II 
Alentejo de 2,0 médicos, 4,4 enfermeiros e 0,5 farmácias). 
 
Os equipamentos escolares cobrem todo território concelhio, existindo 10 jardins-de-
infância, 9 escolas básicas do primeiro ciclo, 1 escola do ensino secundário, 1 escola de 
ensino recorrente e 1 escola de adultos. 
 

12.6 Infra-estruturas 

Na NUT III Lezíria do Tejo, segundo dados do Recenseamento Geral da População de 
2001, cerca de 98,2% das pessoas residentes dispõem de electricidade, 96,8% de água 
canalizada (89,8% proveniente da rede pública e 7,0% de redes particulares) e 91,5% de 
sistema de esgotos (55,5% de rede pública e 36,0% de sistemas particulares). 
 
No concelho da Chamusca, cerca de 91,5% das pessoas residentes dispõem de 
electricidade, 88,5% de água canalizada (84,4% proveniente da rede pública e 4,1% 
proveniente de redes particulares) e 85,4% de sistema de esgotos (37,7% de rede 
pública e 47,7% de sistemas particulares), sendo os níveis de atendimento bastante 
inferiores aos da NUT III Lezíria do Tejo. 
 

 Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas 
Residuais dos Municípios da Lezíria do Tejo 
Este sistema intermunicipal, constituído pelos municípios de Almeirim, Alpiarça, 
Benavente, Chamusca, Coruche, Golegã e Salvaterra de Magos, é gerido, por um 
período mínimo de 40 anos, pela empresa AR - Águas do Ribatejo, EIM. 
 
Este Sistema está previsto no PEAASAR 2007-2013 (Plano Estratégico de 
Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais), integrando-se nos 
objectivos nele fixados e dando, assim, cumprimento à legislação ambiental 
comunitária. 
 
A nível do abastecimento de água, este sistema intermunicipal projecta: 

− Construir 29 reservatórios e reabilitar 2 já existentes, duplicando a capacidade 
actual de 23 420 m3 para 48 670 m3; 

− Construir 26 estações elevatórias; 
− Remodelar 1 estação elevatória; 
− Construir 135 975 km de adutores de água. 
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A nível do saneamento, prevê: 

− Construir 17 Estações de Tratamento de Águas Residuais - ETAR’s; 
− Remodelar 13 ETAR’s; 
− Construir 54 km de interceptores; 
− Construir 37 estações elevatórias; 
− Remodelar 11 estações elevatórias. 

 
O Sistema Intermunicipal abrange uma população de cerca de 114 000 habitantes. 
Está previsto um investimento de 75,8 milhões de euros, até 2011, que permitirá 
passar de uma taxa actual de cobertura de 96,5% para 96,8%, ao nível do 
abastecimento de água e de 66,4 para 88,9%, ao nível do saneamento básico. O 
investimento global previsto para os próximos 40 anos (incluindo substituições e 
reparações) é de 135 milhões de euros, que poderão ser comparticipados em 68% 
pelo Fundo de Coesão. 
 

 Abastecimento de água 
No concelho da Chamusca, a água destinada a consumo humano é de origem 
subterrânea, sendo a extracção feita a partir dos furos existentes, nomeadamente, 1 na 
Carregueira, 2 no Arripiado, 2 em Pinheiro Grande, 2 em Vale de Cavalos, 1 em 
Parreira, 1 no Chouto, 2 em Gaviãozinho, 2 em Ulme e 2 no Semideiro. O tratamento 
é feito por cloragem, existindo diversos sistemas de distribuição. 

A adesão ao Sistema Intermunicipal permitirá melhorar os equipamentos existentes e 
construir novas estações de tratamento (Carregueira, Chamusca, Ulme e Chouto), e 
novos reservatórios (2 na Carregueira, 2 na Chamusca, 1 em Semideiro, 1 em Vale 
de Cavalos e 1 no Chouto), para além de novas condutas, sistemas de interligação e 
de telegestão. 

As obras já aprovadas e com financiamento assegurado irão permitir a construção, 
até 2015, de novos furos que assegurem a qualidade da água, e de novos 
reservatórios para duplicar a capacidade existente. 

 
 Águas residuais 
No que se refere ao saneamento básico, existem quatro ETAR´s em funcionamento, 
que servem as povoações da Chamusca, Arrepiado, Ulme e Vale de Cavalos, entre 
outras. 

A adesão ao Sistema Intermunicipal permitirá construir novas ETAR’s (Pinheiro 
Grande, Semideiro, Salvador e Gaviãozinho), remodelar algumas ETAR’s existentes 
(Chamusca, Ulme e Vale de Cavalos) e construir novas redes de saneamento 
(Carregueira, Pinheiro Grande, Semideiro, Parreira e Chouto), para além de diversas 
estações elevatórias e sistemas de telegestão. 
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De referir que está já em construção a rede de saneamento da Carregueira e Pinheiro 
Grande e respectiva ETAR. 

As obras já aprovadas e com financiamento assegurado irão permitir atingir, até 
2015, uma taxa de cobertura de 95% em redes de águas residuais e respectivo 
tratamento. 

 
 Resíduos sólidos 
A recolha dos resíduos sólidos, da responsabilidade da Câmara Municipal, é feita 
diariamente na vila da Chamusca e nos aglomerados principais e com uma 
periodicidade variável, em função do número de residentes, nas restantes sedes de 
freguesia e localidades. Os resíduos são depositados no aterro sanitário da 
RESITEJO. 

A recolha selectiva das diversas fileiras de resíduos (papel/cartão, vidro e 
embalagens) é feita no ecocentro da Chamusca e nos 62 ecopontos dispersos pelas 
freguesias do concelho, sendo o rácio de ecoponto por habitante de aproximadamente 
1/177. A recolha é da responsabilidade da RESITEJO (semanal para o papel/cartão e 
embalagens e quinzenal para o vidro) tendo sido recolhidos, em 2008, cerca de 163 t 
de papel/cartão, 120 t de vidro e 50 t de embalagens. 

 
Conforme anteriormente referido, para além da RESITEJO, o Eco-Parque do Relvão 
reúne um conjunto de infra-estruturas de reciclagem, tratamento e deposição de 
diversos tipos de resíduos. 

 
12.7 Acessibilidades e Tráfego 

 Rede Rodoviária 
O Plano Rodoviário Nacional 2000, aprovado com a publicação do Decreto-
Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, que revogou e substituiu o Decreto-Lei n.º 380/85, de 
26 de Setembro, foi submetido à Declaração de Rectificação n.º 19-D/98, de 30 de 
Outubro, alterado por apreciação parlamentar pela Lei n.º 98/99, de 26 de Julho e 
pelo Decreto-Lei n.º 182/2003. 

A rede rodoviária nacional é constituída pela rede nacional fundamental, pela rede 
nacional complementar e pela rede nacional de auto-estradas, a seguir sumariamente 
caracterizadas: 

 
− Rede nacional fundamental – integra os itinerários principais (IP), que são as 

vias de interesse nacional que asseguram a ligação entre centros urbanos com 
influência supra-distrital e destes com os principais portos, aeroportos e 
fronteiras; 

− Rede nacional complementar – é constituída pelos itinerários complementares 
(IC) e pelas estradas nacionais (EN) e assegura a ligação entre a rede nacional 
fundamental e os centros urbanos de influência concelhia ou supra-concelhia, 
mas infra-distrital. Os itinerários complementares estabelecem as ligações 
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regionais de maior interesse, bem como às principais vias envolventes e de 
acesso às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto; 

− Rede nacional de auto-estradas – é formada pelos elementos da rede 
rodoviária nacional, especificamente projectados e construídos para o tráfego 
motorizado, que não servem as propriedades limítrofes e que reúnem um 
conjunto de características técnicas específicas. 

 
Existe, ainda, uma rede de estradas regionais (ER) e de estradas municipais (EM). 

O concelho da Chamusca, segundo o PDM, dispõe de 113,1 km de estradas 
nacionais, 87,6 km de estradas municipais, 41,1 km de caminhos municipais, 
46,9 km de vias urbanas e 303,7 km de estradas municipais. 

As comunicações rodoviárias existentes e previstas para o concelho da Chamusca, 
segundo o PRN 2000, são as seguintes (Figura IV.34). 

 Rede nacional complementar (Itinerários complementares) 

− IC 3 – [Setúbal – Palmela – Montijo – Salvaterra de Magos – Almeirim – 
Entroncamento – Tomar – Penela – Condeixa – Coimbra (IP 3)] 

O IC 3 irá assegurar a integração do concelho na rede rodoviária nacional. O projecto 
do troço Vila Nova da Barquinha – Chamusca, que inclui uma nova travessia do 
Tejo, tem DIA favorável, emitida em Março de 2010, após procedimento de 
Avaliação de Impacte Ambiental. 

 
  Rede nacional complementar (Estradas Nacionais) 

− EN118 – Porto Alto – Almeirim [Porto Alto (entroncamento da EN10) - 
Almeirim] 

− EN243 – Porto de Mós – Parceiros de S. João [Porto de Mós (IC2) – Mira de Aire 
– Minde – Zibreira - Parceiros de S. João (entroncamento da EN3)]. 
 

A EN118 desenvolve-se paralelamente ao rio Tejo, atravessando a vila da Chamusca. 
Desta estrada nacional derivam dois ramos que formam dois nós, localizados 
respectivamente a Norte e a Sul da sede do concelho: 

 
− O nó a Norte estabelece a ligação para a Golegã, permitindo ainda a ligação à 

estação do caminho-de-ferro do Entroncamento. 
− Do nó a Sul parte a segunda via na direcção SE, estabelecendo a ligação com o 

Alto Alentejo. 
 

 Rede Ferroviária 
A acessibilidade por via ferroviária é assegurada através da Estação do 
Entroncamento, que se encontra a 13 km da sede do concelho e promove as ligações 
pelas Linhas do Norte e da Beira Baixa (Figura IV.35). 
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Figura IV.35 – Rede ferroviária na área de análise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: REFER 
 

 Infra-estruturas Aéreas 
O aeródromo mais próximo situa-se em Vale de Santarém, a cerca de 30 km do 
concelho da Chamusca. O aeroporto de Lisboa encontra-se a uma distância de cerca 
de 130 km, sendo a maioria do traçado de acesso em auto-estrada. 

 
 Acessibilidades e Tráfego 
O acesso ao Eco-Parque do Relvão faz-se pela EN118 e pelas estradas municipais 
EM1375 e EM573, ambas objecto de obras de remodelação, concluídas em 2002, 
encontrando-se pavimentadas e em bom estado de conservação. 
 
Está prevista a construção de uma nova Estrada Municipal de ligação ao Eco-Parque 
do Relvão, de acordo com o traçado apresentado na Figura III.6 do capítulo III, do 
presente relatório. 
 

Simbologia: 

  8 – Linha do Norte 27 – Linha do Leste 34 – Linha do Alentejo 
23 – Linha do Oeste 28 – Linha de Sintra 37 – Linha do Sul 
24 – Ramal de Tomar 29 – Linha de Cintura 39 – Linha de Évora 
25 – Linha da Beira Baixa 32 – Linha de Cascais 46 – Linha do Poceirão 
26 – Ramal de Cáceres 33 – Linha de Vendas Novas 63 – Linha da Matinha 
 

 
 
 
‐ Local do Projecto 

 

Rede principal 

Rede complementar

Rede secundária 
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As estradas utilizadas para aceder ao Eco-Parque, na envolvente mais afastada, são a 
A1, o IP6 e o IC10. 
 
O Quadro IV.57 apresenta os dados de tráfego disponíveis para a EN118, em que os 
valores previsionais relativos a 2006 e 2007 foram retirados do Estudo de Tráfego do 
IC3, realizado no âmbito do EIA do troço Vila Nova da Barquinha/ 
Golegã/Chamusca, incluindo a Nova Travessia do Tejo. 
 

Quadro IV.57 – Variação Anual de Tráfego na EN118 (km 121,2) – Posto 5290 

TMDA 1990 1994 2000 2001 2003 2005 2006* 2007* 

Ligeiros 3267 3627 3705 3177 3054 3030 3026 3024 
Pesados    707   659   475   458   300   267   260   252 
Total 3974 4286 4180 3635 3354 3297 3286 3275 

Fonte: Estradas de Portugal, E.P. 
* - Estimativa realizada no âmbito do Estudo de Tráfego do IC3 (V. N. da Barquinha/Golegã/Chamusca) 

 
Ainda no âmbito do referido estudo de tráfego foram apresentadas projecções até 
2031, na perspectiva da não construção do IC3, que se apresentam no Quadro IV.58. 

 
Quadro IV.58 – TMDA (2 sentidos) na EN118 (Chamusca – Constância) 

TMDA 2011 2016 2021 2026 2031 
Perspectiva optimista sem IC3 

Ligeiros 3422 4007 4541 4990 5365 
Pesados    427   480   534   630   690 
Total 3849 4487 5075 5620 6055 

Perspectiva pessimista sem IC3 
Ligeiros 3110 3274 3530 3786 4109 
Pesados    402   419   442   472   506 
Total 3512 3693 3972 4258 4615 

Fonte: Estudo de Tráfego do IC3 (V. N. da Barquinha/Golegã/Chamusca) 

 
12.8 Evolução da Situação de Referência Sem Projecto 

A Câmara Municipal da Chamusca tem procurado desenvolver o concelho, através de 
incentivos à instalação de empresas industriais e outras, que permitam gerar emprego e 
melhorar as condições de vida da população. O Eco-Parque do Relvão, destinado a 
explorar um nicho de mercado de elevado potencial – valorização e tratamento de 
resíduos, enquadra-se plenamente na estratégia de desenvolvimento definida. 
 
Na ausência de projecto, o desenvolvimento económico e o potencial de criação de 
empregos a nível do concelho e, em especial, das freguesias de Ulme e da Carregueira, 
deverão aumentar, consoante os projectos que forem efectivamente concretizados. 
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12.9 Síntese 

O CIVTRHI - Centro Integrado de Valorização e Tratamento de Resíduos Hospitalares 
e Industriais irá localizar-se no Eco-Parque do Relvão, situado no concelho da 
Chamusca, na NUT III Lezíria do Tejo, integrada na NUT II Alentejo. 
 
De acordo com o Anuário Estatístico da Região do Alentejo, de 2008, o concelho da 
Chamusca tem 10 976 habitantes. A sede do concelho concentra cerca de 1/3 da 
população total e, em conjunto com a freguesia de Carregueira, detém metade da 
população concelhia. 
 
A freguesia de Ulme, onde se localiza a área de intervenção, sofreu um decréscimo 
populacional acentuado no último período inter-censitário (-8,2%) e regista uma 
densidade populacional de 12,3 hab./km2 (2001). A freguesia contígua, Carregueira, 
sofreu um decréscimo populacional ligeiro no último período inter-censitário (-0,6%) e, 
no mesmo ano, regista uma densidade populacional de 23,2 hab./km2. 
 
O concelho da Chamusca é predominantemente agro-florestal, incluindo a planície 
aluvionar do "campo", adjacente ao rio Tejo (de elevada capacidade de uso do solo), e a 
"charneca", que caracteriza o planalto interior. Na charneca, a ocupação florestal de 
montado de sobro e eucalipto é dominante, sendo os vales das ribeiras ocupados por 
arrozais e culturas horto-frutícolas. 
 
A actividade industrial está pouco desenvolvida, predominando as indústrias 
metalúrgicas, as actividades associadas à fileira florestal, como as indústrias de papel, 
da madeira e da cortiça e as indústrias de transformação de produtos agrícolas (arroz, 
trigo, milho, vinha e tomate), cuja fixação tem sido induzida pelas potencialidades 
agrícolas do concelho. 
 
A actividade económica no sector terciário limita-se aos serviços públicos e 
administrativos, ao comércio (por grosso e a retalho), às actividades de restauração 
(cafés e restaurantes) e, mais recentemente, ao sector turístico (turismo em espaço 
rural). 
 
O Eco-Parque do Relvão (freguesias de Ulme, Carregueira e Pinheiro Grande) 
actualmente integra um aterro de resíduos sólidos urbanos, um aterro de resíduos 
industriais banais, dois CIRVER - Centro Integrado de Recuperação, Valorização e 
Eliminação de Resíduos Perigosos e uma estação de triagem, para além de diversos 
loteamentos industriais. 
 
Em termos de acessibilidades, o concelho da Chamusca é servido por duas estradas 
nacionais: EN118, que liga Porto Alto a Almeirim e EN243, que liga Porto de Mós 
(IC2) a Parceiros de S. João (entroncamento da EN3). De acordo com o Plano 
Rodoviário Nacional, o concelho vai ser atravessado no sentido N/S pelo IC3, ficando 
plenamente integrado na rede rodoviária nacional, estando também prevista a 
construção de uma nova Estrada Municipal de ligação ao Eco-Parque do Relvão. A 
nível de infra-estruturas básicas, o concelho apresenta níveis de atendimento inferiores 
aos da NUT III Lezíria do Tejo, onde está integrado. 
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13. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES 

13.1 Instrumentos de Gestão Territorial 

Com a publicação da Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e 
Urbanismo (Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto), o sistema de gestão territorial encontra-se 
estruturado em três níveis distintos, ou seja nacional, regional e municipal. 
 
Ao nível nacional, para além do Programa Nacional da Política de Ordenamento do 
Território (PNPOT), aplicam-se os Planos Sectoriais com Incidência Territorial (PSIT) 
e os Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT). 
 
Por sua vez, o âmbito regional concretiza-se através dos Planos Regionais de 
Ordenamento do Território (PROT). 
 
Por outro lado, o âmbito municipal concretiza-se através dos Planos Intermunicipais de 
Ordenamento do Território (PIOT) e dos Planos Municipais de Ordenamento do 
Território (PMOT), compreendendo os Planos Directores Municipais (PDM), os Planos 
de Urbanização (PU) e os Planos de Pormenor (PP). 
 
O regime jurídico de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de 
gestão territorial encontra-se definido no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro e no Decreto-
Lei n.º 181/2009, de 7 de Agosto, que introduziu um conjunto significativo de 
alterações ao Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). 
 

13.2 Ordenamento do Território 

Indicam-se, seguidamente, os instrumentos de gestão territorial aplicáveis ao concelho 
da Chamusca. 
 

13.2.1 Planos de nível nacional 

Planos sectoriais 
 

 Domínio dos Recursos Hídricos 

− Plano de Ordenamento da Bacia Hidrográfica do Rio Tejo, aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 18/2001, de 7 de Dezembro. 

 
 Domínio da conservação da natureza 
No concelho da Chamusca não existem áreas protegidas ou classificadas. A área 
sensível mais próxima da área de projecto, localizada nos concelhos da Golegã e 
Torres Novas, à distância de cerca de 12 km do local de intervenção, é o “Paul do 
Boquilobo” (ver Figura IV.36), criada e protegida ao abrigo da seguinte legislação 
nacional e internacional: 
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− Decreto-Lei n.º 198/80, de 24 de Junho – cria a Reserva Natural Parcial do Paul do 
Boquilobo; 

− Decreto Regulamentar n.º 49/97, de 20 de Novembro – reclassifica a Área 
Protegida como Reserva Natural do Paul do Boquilobo; 

− Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro - cria a Zona de Protecção Especial 
para Aves Selvagens “Paul do Boquilobo” (esta ZPE integra directamente a rede 
Natura 2000); 

− Decreto Regulamentar n.º 2/2005, de 23 de Março - altera os limites da Área 
Protegida; 

− Reservas da Biosfera, ao abrigo do programa MAB/UNESCO - “Reserva Natural 
do Paul do Boquilobo” (15 Dez 81); 

− Lista de Sítios da Convenção de Ramsar (zonas húmidas de importância 
internacional) “Paul do Boquilobo” (7PT005, 1996). 

 
Planos Especiais de Ordenamento do Território 
 
Os Planos Especiais de Ordenamento do Território compreendem: 
 

− Planos de Ordenamento das Áreas Protegidas – POAP; 
− Planos de Ordenamento das Albufeiras de Águas Públicas – POAAP; 
− Planos de Ordenamento da Orla Costeira – POOC; 
− Planos de Ordenamento dos Parques Arqueológicos – POPA; 
− Planos de Ordenamento dos Estuários. 

 
O concelho da Chamusca não é abrangido por quaisquer Planos Especiais de 
Ordenamento. 
 

13.2.2 Planos de nível regional 

 PROT-OVT 
O PROT-OVT - Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do 
Tejo foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 64-A/2009, 
publicada no Diário da República n.º 151, I.ª Série, de 6 de Agosto, e alterado pela 
Declaração de Rectificação n.º 71-A/2009, publicada no Diário da República n.º 192, 
I.ª Série, de 2 de Outubro. 
 
O PROT-OVT identifica 16 Unidades Territoriais, correspondentes a espaços que, à 
escala regional, evidenciam características específicas, do ponto de vista da ocupação 
e da utilização do solo e que, pela sua extensão e particularidades, são merecedores 
de uma abordagem conjunta e integrada e objecto de normas detalhadas dirigidas ao 
planeamento das ocupações e usos do solo. 
 
O concelho da Chamusca é abrangido por duas unidades territoriais, designadamente: 
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• Unidade Territorial 10 - Lezíria do Tejo, que abrange as zonas limítrofes do 
Rio Tejo, pertencentes aos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Azambuja, 
Benavente Cartaxo, Chamusca, Golegã, Salvaterra de Magos e Santarém. Esta 
unidade engloba a totalidade da área de baixa aluvionar do Rio Tejo (aluviões do 
Tejo), cujos solos têm grande fertilidade e aptidão para a agricultura intensiva de 
regadio;  

• Unidade Territorial 14 - Charneca Ribatejana, que compreende as áreas 
predominantemente agro-florestais dos concelhos de Abrantes, Constância, 
Chamusca, Alpiarça, Almeirim, Salvaterra de Magos, Benavente e Coruche. 
Predominam os montados de sobro alternados com povoamentos de outras 
espécies, designadamente pinheiro e com produção extensiva de gado. Esta 
unidade divide-se em duas subunidades: 
• Subunidade Territorial 14.a - Charneca Ribatejana Norte, que abrange 

parte dos concelhos de Abrantes, Constância, Chamusca, Alpiarça, Almeirim, 
Salvaterra de Magos e Coruche. 

• Subunidade Territorial 14.b - Charneca Ribatejana Sul, que abrange parte 
dos concelhos de Coruche e Benavente. 

 
A área de intervenção está inserida na subunidade Charneca Ribatejana Norte. De 
entre as directrizes específicas para esta subunidade, destaca-se a seguinte: 

 
• Consolidar a formação de uma área de actividades ligada às indústrias da fileira 

ambiental (Eco-Parque do Relvão), garantindo a devida preservação do aquífero e 
assegurando a ocupação de áreas menos produtivas ou menos valiosas do ponto de 
vista ambiental e da conservação da natureza. 

 
 PROF Ribatejo 
Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) são instrumentos sectoriais 
de gestão territorial que estabelecem as normas de intervenção sobre a ocupação e a 
utilização dos espaços florestais, encontrando-se previstos na Lei de Bases da 
Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto) e regulados pelo Decreto-Lei 
n.º 204/99, de 9 de Junho. 
 
O PROF Ribatejo - Plano Regional de Ordenamento Florestal do Ribatejo foi 
aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 16/2006 e publicado no Diário da República 
n.º 202, Iª Série, de 19 de Outubro. 
 
Segundo o PROF do Ribatejo, todas as freguesias do concelho da Chamusca estão 
propostas e identificadas como espaços florestais prioritários para instalação de 
Zonas de Intervenção Florestal (ZIF). 
 
As ZIF são áreas territoriais contínuas e delimitadas, constituídas maioritariamente 
por espaços florestais, submetidas a um plano de gestão florestal e a um plano de 
defesa da floresta e geridas por uma única entidade. A sua constituição permite 
agrupar áreas florestais de vários produtores e proprietários para assim ser praticada 
uma gestão florestal conjunta e com maior rentabilidade. 
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Existem 3 ZIF no concelho da Chamusca, constituídas em 2008 e geridas pela    
ACHAR - Associação dos Agricultores de Charneca, que abrangem uma parte 
significativa do território das 7 freguesias que integram o concelho da Chamusca, 
designadamente: 

 
− ZIF n.º 36 – Chamusca, Pinheiro Grande e Carregueira, do concelho da Chamusca, 

com uma área de 12 565 ha, equivalentes a cerca de 76% da área total destas 
freguesias (Portaria n.º 1471/2008, de 17 de Dezembro);  

− ZIF n.º 42 – Ulme e Vale de Cavalos, do concelho da Chamusca, com uma área de 
22 620 ha, equivalente a cerca de 94% da área total destas freguesias (Portaria 
n.º 1489/2008, de 19 de Dezembro); 

− ZIF n.º 40 - Chouto, Parreira e Bemposta, dos concelhos da Chamusca e Abrantes, 
com uma área de 26 466 ha, equivalente a cerca de 50% da área total destas 
freguesias (Portaria n.º 1493/2008, de 19 de Dezembro). 

O Eco-Parque do Relvão, que ocupa parte das freguesias de Carregueira, Pinheiro 
Grande e Ulme, está integralmente inserido nas ZIF n.º 36 – Chamusca, Pinheiro 
Grande e Carregueira e ZIF n.º 42 – Ulme e Vale de Cavalos, ou seja, num espaço 
florestal prioritário. 
 
As orientações estratégicas florestais constantes nos PROF, fundamentalmente no 
que se refere à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais, são 
integradas nos planos municipais de ordenamento do território (PMOT) e nos planos 
especiais de ordenamento do território (PEOT), de acordo com as devidas adaptações 
propostas por estes. 
 
A revisão do PDM do concelho da Chamusca, actualmente em curso, irá ter em conta 
a existência das ZIF, que deverão ficar consignadas na carta de condicionantes, tendo 
em vista a implementação da política florestal aplicável. 
 
No entanto, segundo a informação prestada pela Câmara Municipal, não haverá 
incompatibilidade entre a existência das ZIF e o desenvolvimento do Eco-Parque do 
Relvão. 

 
13.2.3 Planos de nível municipal 

A nível municipal, os instrumentos de ordenamento do território aplicáveis são o Plano 
Director Municipal – PDM e, se existentes, os Planos de Pormenor – PP e os Planos de 
Urbanização – PU. 
 

 Plano Director Municipal 
O PDM – Plano Director Municipal foi aprovado pela Assembleia Municipal em 25 
de Agosto de 1995, ratificado pelo Conselho de Ministros em 12 de Outubro de 1995 
através da Resolução n.º 180/95 e publicado na I.ª Série B do Diário da República 
n.º 297, de 27 de Dezembro, encontrando-se em revisão desde 2002. 
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Foi sujeito às seguintes alterações: 
 

− 1.ª Alteração de Pormenor - publicada no Diário da República n.º 186, II.ª Série, 
de 11 de Agosto de 1999; 

− 2.ª Alteração Regime Simplificado – Declaração n.º 108/2001, publicada no Diário 
da República n.º 80, II.ª Série, de 4 de Abril; 

− 3.ª Alteração Regime Simplificado – Declaração n.º 163/2001, publicada no Diário 
da República n.º 115, II.ª Série, de 18 de Maio; 

− 4.ª Alteração Regime Simplificado – Declaração n.º 240/2001, publicada no Diário 
da República n.º 183, II.ª Série, de 8 de Agosto; 

− 5.ª Alteração Regime Simplificado – Declaração n.º 255/2002, publicada no Diário 
da República n.º 185, II.ª Série de 12 de Agosto; 

− Suspensão Parcial do PDM - Resolução do Conselho de Ministros n.º 168/2007, 
publicada no Diário da República n.º 202, I.ª Série de 19 de Outubro; 

− Rectificação – Deliberação n.º 1302/2008, publicada no Diário da República 
n.º 84, II.ª  Série de 30 de Abril; 

− Suspensão Parcial e Medidas Preventivas - Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 100/2008, publicada no Diário da República n.º 120, I.ª Série de 24 de Junho; 

− 6.ª Alteração por Adaptação – Aviso n.º 11 837/2009, publicado no Diário da 
República n.º 127, II.ª Série de 3 de Julho; 

− Suspensão Parcial - Aviso n.º 18 069/2009, publicado no Diário da República 
n.º 199, II.ª Série de 14 de Outubro. 

 
O PDM da Chamusca foi elaborado tendo em conta as restrições de uso do solo 
decorrentes da existência das seguintes áreas: 

 
• Reserva Agrícola Nacional - Portaria n.º 1317/93, publicada no Diário da 

República n.º 303, I.ª Série-B, de 30 de Dezembro; 
• Reserva Ecológica Nacional - Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/96, 

publicada no Diário da República n.º 125, I.ª Série-B, de 29 de Maio, alterada pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 127/2007, publicada no Diário da 
República n.º 165, I.ª Série, de 28 de Agosto. 

 
 Carta de Ordenamento 

A Carta de Ordenamento do PDM da Chamusca, correspondente ao local de 
intervenção e envolvente, é apresentada na Figura IV.37. O Regulamento do PDM 
institui para o concelho as seguintes classes de espaços, em função do uso dominante 
dos solos: 

 
• Espaços urbanos e urbanizáveis 

− Centro concelhio principal – Chamusca; 
− Centros concelhios de 2ª, 3ª e 4ª ordem; 
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• Espaços industriais 
− Indústria transformadora; 
− Indústria extractiva; 

• Espaços agrícolas 

− Áreas agrícolas da Reserva Agrícola Nacional – RAN; 
− Áreas agrícolas; 

• Espaços florestais 
− Áreas de montado de sobro; 
− Áreas florestais; 

• Espaços naturais e culturais 

− Áreas de Reserva Ecológica Nacional; 
− Áreas afectas a recursos hídricos; 
− Áreas de protecção a estações arqueológicas ou arqueo-sítios; 
− Áreas de protecção a valores do património cultural edificado. 

 
 Carta de Condicionantes 
A Carta de Condicionantes do PDM da Chamusca, correspondente ao local de 
intervenção e envolvente, é apresentada na Figura IV.38. O Regulamento do PDM 
inclui todas as servidões administrativas e as restrições de utilidade pública, bem 
como as restrições de âmbito geral a aplicar às diferentes actividades, 
designadamente: 

 
− Servidões rodoviárias; 
− Servidões das linhas eléctricas e das redes de distribuição de energia; 
− Servidões dos sistemas de saneamento básico; 
− Servidões do domínio hídrico; 
− Servidões dos equipamentos escolares; 
− Reserva Ecológica Nacional; 
− Reserva Agrícola Nacional; 
− Património arqueológico e cultural edificado; 
− Áreas de montados de sobro; 
− Servidões do Campo de Instrução Militar de Santa Margarida; 
− Servidão do gasoduto (gás natural). 

 
 Planos de Urbanização 

− P. U. Chamusca – publicado no Diário da República n.º 249, II.ª Série de 29 de 
Outubro. 

 
Este plano de urbanização não abrange a área de intervenção. 
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13.3 Enquadramento do projecto nos instrumentos de ordenamento municipal 

 Ordenamento e Condicionantes 
O projecto em análise, segundo a Carta de Ordenamento do Plano Director 
Municipal do concelho da Chamusca está inserido na classe dos “Espaços Naturais e 
Culturais”, na categoria de “Áreas de Reserva Ecológica Nacional”. 
 
Nos termos do Artigo 2.º do PDM, a utilização das áreas de REN está condicionada à 
legislação geral aplicável, ou seja, estas áreas apenas são compatíveis com os usos 
agro-florestal e silvopastoril, considerando também as utilizações complementares a 
este tipo de actividades, designadamente o turismo rural e de habitação, o agro-
turismo e as práticas de lazer adaptadas a estas áreas. 
 
Nos termos da Carta de Condicionantes do PDM da Chamusca, o local do projecto 
está classificado como Reserva Ecológica Nacional, apresentando-se no Anexo XI 
uma figura com a implantação do projecto sobre um extracto da Carta de Reserva 
Ecológica Nacional (REN) do concelho da Chamusca, publicada pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 78/96, de 29 de Maio e alterada pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 127/2007, de 28 de Agosto. 
 
No mesmo anexo incluiu-se um extracto da Carta de Reserva Ecológica Nacional 
(REN bruta), obtido da Câmara Municipal da Chamusca, verificando-se que o local 
do projecto está integrado numa área classificada como "áreas de máxima 
infiltração", que, em conjunto com as “cabeceiras das linhas de água”, constitui as 
actualmente designadas “Áreas estratégicas de protecção e recarga dos aquíferos”. 
 
De acordo com o regime jurídico da REN, estabelecido no Decreto-Lei n.º 166/2008, 
publicado no Diário da República n.º 162, I.ª Série de 22 de Agosto, as “Áreas 
estratégicas de protecção e recarga dos aquíferos” apresentam condições favoráveis à 
ocorrência de infiltração e recarga natural dos aquíferos e revestem-se de particular 
interesse na salvaguarda da quantidade e qualidade da água, a fim de prevenir ou 
evitar a sua escassez ou deterioração. A utilização destas áreas está limitada aos usos 
agro-florestais e silvopastoris, enquanto as utilizações complementares a este tipo de 
actividades, como turismo rural e de habitação, agro-turismo e as práticas de lazer 
adaptadas a estas áreas estão sujeitas a autorização da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional territorialmente competente. 
 
Sem prejuízo do exposto, o art.º 21.º estabelece que nas áreas de REN podem ser 
realizadas as acções de relevante interesse público que sejam reconhecidas como tal 
por despacho conjunto do membro do governo responsável pelas áreas do ambiente e 
do ordenamento do território e do membro do governo competente em razão da 
matéria, desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não 
integradas na REN. 
 
Assim, a Câmara Municipal da Chamusca deliberou proceder à suspensão parcial do 
PDM numa área de 5 ha, destinada à implantação do CIVTRHI, que foi aprovada de 
acordo com o Aviso n.º 18 069/2009, publicado no Diário da República n.º 199, 
II.ª Série de 14 de Outubro. 
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A suspensão parcial do PDM, instruída com a colaboração da CCDR-LVT, deu 
origem ao estabelecimento de Medidas Preventivas, cujo prazo de vigência é de dois 
anos prorrogável por mais um se necessário, que têm como objectivo interditar a 
realização de acções que possam pôr em causa a viabilidade do projecto. 
 
As Medidas Preventivas consistem na sujeição a parecer vinculativo da CCDR-LVT, 
sem prejuízo de outros pareceres legalmente exigíveis, das seguintes acções: 
 
− Operações de loteamento e obras de urbanização, de construção, de ampliação, de 

alteração e de reconstrução, com excepção das que estejam isentas de 
procedimento de licenciamento ou comunicação prévia; 

− Trabalhos de remodelação de terrenos; 
− Obras de demolição dos edifícios existentes, excepto as que, por regulamento 

municipal possam ser dispensadas de licença ou autorização; 
− Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo e do coberto vegetal. 
 
Mais recentemente, a Câmara deu início ao procedimento de alteração do PDM para 
a área de implantação do CIVTRHI, conforme anúncio publicado em Diário da 
República, 2.ª Série, n.º 231, de 29 de Novembro de 2010, estando actualmente o 
processo em tramitação procedimental (ver Anexo III). 
 
De referir, por outro lado, que o projecto de revisão do PDM já integra a área em 
estudo como Área Urbanizável Multiusos. 
 

 Áreas percorridas por incêndios 
A área de intervenção foi percorrida pelo grande incêndio de 2 de Agosto de 2003, 
que abrangeu cerca de 21 897 ha da freguesia de Ulme, dos quais 13 345 ha de 
povoamentos florestais e 8 436 ha de matos e que, segundo o Relatório Provisório – 
“Incêndios Florestais – 2003” da Direcção Geral das Florestas, teve origem numa 
trovoada. 
 
A legislação aplicável às áreas percorridas por incêndios (Decreto-Lei n.º 327/90, 
publicado no Diário da República n.º 244, I.ª Série, de 22 de Outubro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 34/99, publicado no Diário da República n.º 30, I.ª Série-A, de 5 de 
Fevereiro e Decreto-Lei n.º 55/2007, publicado no Diário da República n.º 50, I.ª 
Série, de 12 de Março) estabelece a proibição, pelo prazo de 10 anos, de várias 
acções nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios 
(estabelecimento de quaisquer actividades industriais, entre outras) em áreas não 
classificadas nos planos municipais de ordenamento do território como solos 
urbanos, urbanizáveis ou industriais. 
 
Esta legislação prevê a possibilidade dessas proibições serem levantadas, por 
despacho conjunto dos Ministros do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional e da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 
Pescas, desde que se comprove que a origem do incêndio se ficou a dever a causas a 
que os interessados são alheios, a requerimento dos interessados ou da respectiva 
câmara municipal, apresentado no prazo de um ano após a data de ocorrência do 
incêndio.  
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Tratando-se de uma acção de interesse público ou de um empreendimento com 
relevante interesse geral, como tal reconhecido por despacho conjunto dos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas do Ambiente e do Ordenamento do Território e 
da Agricultura e do membro do Governo competente em razão da matéria, o 
levantamento das proibições opera por efeito desse reconhecimento, o qual pode ser 
requerido a qualquer altura. 
 
A Câmara Municipal da Chamusca já deu início ao processo relativo ao 
levantamento das proibições estabelecidas na legislação em vigor para a área de 
intervenção, referente às áreas percorridas por incêndios (ver Anexo III), à 
semelhança do que se verificou no processo de implementação dos CIRVER, caso 
em que foi reconhecido o interesse público da respectiva construção, através do 
Despacho n.º 9297/2007. 
 
A Figura IV.39 apresenta a demarcação da área percorrida por incêndios, para o local 
e área envolvente do projecto, tal como está definido no diploma referido. Como se 
pode verificar, o local do projecto está abrangido por esse condicionalismo. 

 
13.4 Evolução da Situação de Referência Sem Projecto 

Na ausência de projecto, a situação actual tenderá a manter as características acima 
descritas, dado não estar prevista qualquer outra acção com influência no descritor em 
análise. 
 

13.5 Síntese  

O Plano Director Municipal do concelho da Chamusca encontra-se em fase de revisão, 
estando plenamente eficaz o PDM aprovado em 1995. 
 
A área onde será instalada o CIVTRHI - Centro Integrado de Valorização e Tratamento 
de Resíduos Hospitalares e Industriais está classificada, de acordo com a Carta de 
Condicionantes do respectivo PDM, na Reserva Ecológica Nacional (REN), pelo que a 
Câmara Municipal da Chamusca, reconhecendo o interesse do projecto para o concelho 
e região, deliberou proceder à suspensão parcial do PDM numa área de 5 ha, que foi 
aprovada de acordo com o Aviso n.º 18 069/2009, publicado no Diário da República 
n.º 199, II.ª Série de 14 de Outubro. Neste momento está a decorrer a tramitação 
procedimental de Alteração ao PDM da Chamusca para a área de implantação do 
CIVTRHI. 
 
Por outro lado, dado que a área de intervenção foi percorrida pelo grande incêndio de 2 
de Agosto de 2003, a Câmara Municipal da Chamusca já deu início ao processo relativo 
ao levantamento das proibições estabelecidas na legislação em vigor referentes às áreas 
percorridas por incêndios.  
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Capítulo V – Impactes Ambientais e Medidas de Minimização 
1. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES – ANÁLISE TEMÁTICA 

1.1 Introdução 

Neste capítulo serão analisados, por área temática, os impactes ambientais decorrentes 
das fases de construção e exploração do CIVTRHI – Centro Integrado de Valorização e 
Tratamento de Resíduos Hospitalares e Industriais, que se irá localizar no Eco-Parque 
do Relvão, concelho da Chamusca. 

Serão consideradas as seguintes acções indutoras de impactes: 
 

 Fase de construção 
• Estabelecimento do estaleiro e abertura de vias de acesso de obra; 
• Desmatações, desarborizações e decapagens; 
• Terraplenagens; 
• Construção de edifícios; 
• Pavimentação; 
• Montagem de equipamento; 
• Movimentação de veículos e pessoas. 

 
 Fase de Exploração 
• Valorização energética e material dos resíduos hospitalares e de alguns resíduos 

industriais; 
• Emissões poluentes; 
• Circulação de veículos ligeiros e pesados, de acordo com as previsões de tráfego; 
• Formação de emprego; 
• Geração de produto interno bruto e valor acrescentado. 
 

A análise de impactes é apresentada para cada uma das áreas temáticas caracterizadas 
no Capítulo IV do presente volume, dando-se particular desenvolvimento às que se 
revelaram mais sensíveis e relativamente às quais o projecto introduz alterações mais 
significativas. 

Serão assim identificados e avaliados os impactes: 
 

• No clima; 
• Na geomorfologia e geologia;  
• Nos solos e no uso do solo; 
• Nos recursos hídricos; 
• Na qualidade da água, do ar e do ambiente sonoro; 
• Nos factores ecológicos; 
• Na paisagem; 
• No património; 
• Nos factores sociais e económicos; 
• No ordenamento do território. 
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A previsão da natureza e magnitude dos impactes foi efectuada com recurso a técnicas 
avalizadas e reconhecidamente comprovadas para a situação em estudo. Assim, 
traduziu-se, sempre que exequível, a magnitude dos impactes ambientais de forma 
quantitativa, ou, quando tal não foi possível, qualitativamente, mas de forma tão 
objectiva e detalhada quando possível. 
 
Relativamente à significância dos impactes, optou-se por adoptar uma metodologia 
eminentemente qualitativa, que permitisse evidenciar, de forma clara, o significado dos 
impactes em cada uma das vertentes ambientais em análise. 
 
Assim, no que se refere à importância, os impactes ambientais resultantes do Projecto 
em análise foram classificados em positivos ou negativos, e em inexistentes ou nulos, 
reduzidos, pouco significativos, moderados, importantes e muito importantes. 
 
Os critérios que foram considerados para estabelecer a classificação referida foram os 
seguintes: 
 

• Os impactes negativos sobre a qualidade da água, do ar ou ambiente sonoro serão 
considerados importantes se ocorrer violação de critérios ou padrões de qualidade 
legalmente estabelecidos, sendo muito importantes caso essa violação determine 
um considerável afastamento aos padrões estabelecidos ou se a extensão ou 
importância do recurso afectado for significativa; 

• Os impactes negativos sobre os solos serão considerados importantes se forem 
afectadas áreas significativas, ou comprometidas manchas, nomeadamente se esses 
solos possuírem boa aptidão para fins diferentes dos previstos no Projecto, 
devendo ser considerados muito significativos se o Projecto afectar em grande 
extensão áreas inseridas na Reserva Agrícola Nacional; 

• Os impactes negativos sobre a flora e a fauna serão considerados importantes se 
determinarem importantes afectações sobre o equilíbrio dos ecossistemas 
existentes, introduzindo roturas ou alterações nos processos ecológicos, afectando 
ou destruindo em efectivos, diversidade ou estabilidade das populações, espécies 
animais ou vegetais. Os impactes serão considerados muito importantes se a 
importância dos desequilíbrios ou das espécies afectadas for grande, se a extensão 
das áreas afectadas for considerável, ou ainda, se as espécies e/ou habitats 
afectados estiverem abrangidas por estatuto de protecção/classificação; 

• No que se refere à paisagem, embora se trate de um factor ambiental de maior 
subjectividade, é aceite com relativo consenso que devem ser considerados 
impactes negativos importantes aqueles que determinem alterações sobre áreas de 
reconhecido valor cénico ou paisagístico, em função do seu valor intrínseco ou da 
sua raridade, tendo em consideração o grau de intrusão provocado, a extensão da 
área afectada, o número de potenciais observadores envolvidos e a sua capacidade 
de absorção/anulação da alteração, devendo ser considerados muito importantes se 
os referidos parâmetros assumirem uma expressão significativa. 
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• Em relação aos aspectos de ordenamento do território e sócio-económicos, os 
impactes serão considerados importantes (positivos ou negativos consoante o 
sentido das alterações introduzidas), quando interferirem com instrumentos, planos 
ou políticas de ordenamento anteriormente estabelecidos, induzirem alterações 
sobre a forma e os padrões de vida das populações afectadas, determinarem 
modificações no padrão de mobilidade, actividade económica e emprego das 
populações, devendo ser considerados muito importantes quando a extensão das 
regiões afectadas ou das populações envolvidas assim o determinar. 

 
Adicionalmente e quando necessário, os impactes identificados e analisados serão 
também classificados de acordo com a sua probabilidade de ocorrência ou grau de 
certeza (certos, prováveis ou improváveis), a sua duração (temporários ou permanentes), 
a área de influência (local, regional ou nacional) e a sua reversibilidade (reversíveis ou 
irreversíveis). 
 
Serão também avaliados os impactes cumulativos com outros projectos previstos para a 
área, designadamente, a Fábrica de Bio-óleo, que se prevê localizar em área próxima à 
do Centro Integrado de Valorização e Tratamento de Resíduos Hospitalares e 
Industriais. 
 
Por último, refere-se que foram tidas em consideração na avaliação subsequente as 
recomendações efectuadas pela Comissão de Avaliação em sede de Proposta de 
Definição de Âmbito, de acordo com o parecer incluído no Anexo I do Volume de 
Anexos. 
 

1.2 Clima e Microclima 

1.2.1 Acções de projecto com potenciais incidências no descritor em análise 

Em termos regionais, não se prevêem impactes no clima decorrentes da construção e 
exploração de uma instalação do tipo do Centro de Tratamento e Valorização de 
Resíduos Hospitalares e Industriais. 
 
A nível do domínio micro-climático, os impactes podem, potencialmente, manifestar-se 
a dois níveis: 
 

• Interferência nos processos de circulação atmosférica; 

• Interferência nos processos de radiação ao nível do solo. 
 
Na fase de exploração, as acções sobre o clima resultam integralmente da permanência 
das acções da fase de construção. 
 

1.2.2 Fase de construção 

Os potenciais impactes nesta fase relacionam-se com a remoção do coberto vegetal, 
decapagem e movimentação de terras e a consequente alteração do albedo do local. 
Trata-se de um efeito que não deverá ter expressão ao nível micro-climático, dada a 
reduzida área de intervenção. 
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Há a assinalar, também, os trabalhos de construção civil, com a consequente 
contaminação do ar por poeiras, provenientes das movimentações de terras para abertura 
de fundações e construção das instalações, e por gases, emitidos pelas máquinas e 
equipamentos envolvidos. Trata-se, no entanto, de impactes com incidência local, que 
não afectam factores micro-climáticos, nem são susceptíveis de serem acentuados por 
esses factores. 
 

1.2.3 Fase de exploração 

Na fase de exploração, ou seja, de “existência física” da instalação, as alterações na 
ocupação do solo iniciadas na fase de construção acentuam-se com a pavimentação e 
cobertura parcial da área. As condições de absorção e reflexão da radiação solar 
alteram-se pela presença de superfícies com maior capacidade de absorção de calor 
(pavimentos e outros corpos de menor albedo), determinando um aumento da 
temperatura do ar e redução da humidade local. Para o mesmo resultado contribui 
também o aumento do input energético resultante do funcionamento dos equipamentos 
da instalação que libertam calor. Será um impacte negativo, de magnitude reduzida, 
devido à fraca dimensão da acção, certo, reversível e de abrangência local. 
 
Por outro lado, as instalações do CIVTRHI serão constituídas por um conjunto de 
edifícios/pavilhões, que pelas suas características não constituirão obstáculo físico 
significativo a linhas naturais de drenagem atmosférica, pelo que não são previsíveis 
alterações significativas sobre o padrão de ventos ou de brisas locais. 
 
No que se refere às emissões atmosféricas, não se prevê que haja lugar a alterações das 
condições micro-climáticas da área, em consequência da exploração do CIVTRHI. 
 

1.2.4 Síntese 

Nas fases de instalação e operação do CIVTRHI, os impactes no domínio climático e 
micro-climático são qualificados de negativos, com magnitude nula a reduzida. 
 

1.3 Geologia e Geomorfologia 

1.3.1 Acções de projecto e impactes-tipo associados 

As acções de projecto potencialmente indutoras de impactes na geologia e na 
geomorfologia são, essencialmente, as seguintes: 
 

• Movimentação de terras, incluindo decapagem da camada superficial, com o 
consequente aumento da susceptibilidade do solo à erosão e instabilização; 

• Ocupação do espaço e consequente indisponibilização do recurso geológico; 

• Exploração de áreas de empréstimo para a execução da obra, com destruição 
directa de massa geológica com eventual valor. 
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1.3.2 Identificação e avaliação de impactes 

Os impactes na geologia e na geomorfologia ocorrem sobretudo na fase de construção, 
uma vez que na fase de exploração apenas se mantêm os impactes decorrentes da sua 
implantação. 
 
Em termos geomorfológicos, os impactes nesta fase restringem-se às alterações 
morfológicas decorrentes das movimentações de terras necessárias para constituição das 
plataformas da instalação. 
 
A construção dos diversos edifícios/pavilhões que integram o projecto em análise 
(Edifício Administrativo, Pavilhão de Resíduos Industriais, Pavilhão do Incinerador, 
Pavilhão de Resíduos Hospitalares e Pavilhão de Reciclagem, para além de outras 
instalações de apoio) envolve um volume total de 30 658 m3, em que 25 658 m3 são 
escavação e 5 000 m3 são aterros. Assim, haverá um excedente de terras de 20 658 m3, 
que terá de ser conduzido a destino final adequado.  
 
Por outro lado, da análise do projecto de terraplenagem, verifica-se que os taludes de 
aterro e escavação são pouco significativos, não ultrapassando, em média, os 0,50 m. 
 
Dos elementos apresentados, pode deduzir-se que as alterações topográficas e 
morfológicas dos terrenos a intervencionar são reduzidas, não constituindo um impacte 
negativo com significado. 
 
Acresce referir que na área de intervenção não foram inventariadas formações 
geológicas de valor particular ou de interesse científico, susceptíveis de serem afectadas 
directa ou indirectamente pelo projecto, pelo que não são previsíveis impactes a este 
nível.  
 
Assim, poder-se-á concluir que os impactes negativos no descritor geologia serão 
localizados, directos e irreversíveis e de magnitude reduzida. 
 

1.3.3 Síntese 

Nas fases de instalação e operação do CIVTRHI, os impactes no descritor geologia são 
classificados com magnitude reduzida. 
 

1.4 Tectónica e Sismicidade 

Apesar do local de implantação do projecto apresentar um risco sísmico médio a 
elevado, não se prevêem fenómenos de instabilidade sísmica, dado o projecto não 
incluir acções indutoras deste tipo de fenómenos. 
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1.5 Solos e Uso do Solo 

1.5.1 Acções de projecto e impactes-tipo associados 

As acções de projecto que tipicamente induzem impactes no descritor em referência são: 
 

• Desmatação e decapagem dos solos; 
• Utilização temporária do solo para instalação dos estaleiros da obra; 
• Ocupação definitiva do espaço; 
• Risco de contaminação com poluentes. 

 
Estes impactes fazem-se sentir, quer na fase de construção, quer na de exploração deste 
tipo de projecto. 
 

1.5.2 Fase de construção  

O projecto em análise será implementado numa área florestal, sobre materiais 
predominantemente arenosos e argilosos, com uma capacidade de uso agrícola reduzida 
a nula, pelo que as perdas em potencial agrícola são muito reduzidas. 
 
Pese embora as características algo erosivas dos materiais, a reduzida dimensão da 
intervenção e a topografia plana do local não são de molde a potenciar esta 
característica intrínseca dos solos locais.  
 
A movimentação e operação de máquinas e outras actividades de construção podem 
originar derrames de hidrocarbonetos ou de outras substâncias perigosas, susceptíveis 
de originarem contaminações pontuais com reduzido significado, já que o terreno 
apresenta alguma capacidade de retenção devido às suas características areno-argilosas. 
 
Por outro lado, o projecto contempla as necessárias medidas de prevenção relativas ao 
risco de contaminação, designadamente a existência de contentores para deposição 
temporária de resíduos e materiais contaminados, devidamente identificados, a 
existência de bacias de retenção em todos os tanques de armazenagem de substâncias 
potencialmente poluentes. 
 
A nível do uso do solo, os impactes são considerados inexistentes, porquanto o local de 
implantação do projecto não tem actualmente ocupação específica (matos, com alguns 
sobreiros esparsos), e ainda porque está integrado no Eco-Parque do Relvão, em zona 
onde se pretende promover a ocupação industrial. Assim, não se identificam conflitos 
entre o uso actual e o que se pretende para o local, pelo que o impacte é considerado 
nulo. 
 
Assim, na fase de construção, os impactes sobre os solos, potencialmente negativos, são 
considerados de magnitude reduzida. 
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1.5.3 Fase de exploração 

Os impactes sobre os solos, susceptíveis de ocorrer nesta fase, decorrem, 
fundamentalmente, de eventuais derrames de produtos químicos ou resíduos, quer com 
origem nas diversas unidades processuais do CIVTRHI, quer nas operações de recepção 
e armazenamento. 
 
Dado que o projecto prevê a implementação das adequadas medidas de protecção 
ambiental, a nível geral da instalação, designadamente a implementação de sistemas de 
contenção de modo a que todos os eventuais derrames sejam captados para tratamento, 
bem como a instalação de um tanque de retenção para controlo da qualidade das águas 
pluviais antes da sua descarga, prevê-se que os impactes negativos, eventualmente 
ocorrentes, sejam considerados reduzidos. 
 

1.5.4 Síntese 

Nas fases de instalação e exploração do CIVTRHI, os impactes negativos nos solos são 
classificados de magnitude reduzida a pouco significativa. 
 

1.6 Recursos Hídricos  

1.6.1 Acções do projecto com potenciais incidências no descritor em análise 

Tipicamente, as principais acções potencialmente indutoras de impactes nos recursos 
hídricos associadas a projectos desta natureza consistem em: 
 

• Alterações na fisiografia e no regime de escoamento das linhas de água; 

• Impermeabilização do solo; 

• Extracção de águas subterrâneas e/ou superficiais em excesso relativamente à 
recarga. 

 
Como resultados destas acções, é previsível a ocorrência dos seguintes efeitos 
negativos: 
 
a) Potenciação do risco de erosão ou seu incremento quando esse fenómeno é já 

existente, com o consequente aumento do transporte de sedimentos. Cargas elevadas 
de material sólido provocam a colmatação dos leitos de cheia e obstrução de 
passagens e estrangulamentos naturais ou artificiais das linhas de água, potenciando, 
assim, o risco de cheias; 

b) Redução do tempo de concentração nas bacias de drenagem, fazendo afluir, em 
intervalos de tempo relativamente menores, maiores caudais a pontos determinados 
da rede hidrográfica; 

c) Perturbação dos mecanismos de recarga e descarga de aquíferos, com potenciais 
interferências nas suas disponibilidades hídricas; 

d) Extracção de água subterrânea em excesso relativamente à recarga, com potenciais 
interferências negativas nos parâmetros e funcionamento do sistema aquífero. 
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1.6.2 Aspectos do projecto a relevar 

A unidade industrial irá ocupar um lote de terreno com 5,0 ha, sendo 1,4 ha área 
impermeabilizada e os restantes zonas verdes ou não ocupadas. 
 
O consumo anual de água na instalação será de cerca de 14 200 m3, dos quais 
1 425 m3/ano correspondem a água potável e 12 775 m3/ano são água para uso 
industrial. 
 
A água potável para consumo doméstico será fornecida pelos serviços camarários e a 
água para consumo industrial provirá de dois furos a executar no lote para o efeito. Os 
furos terão profundidade de cerca de 200 m, captando no sistema aquífero miocénico. 
 
As águas pluviais de áreas impermeabilizadas não contaminadas serão recolhidas, 
temporariamente armazenadas em tanque de retenção para controlo de qualidade e em 
seguida descarregadas no ponto que se apresenta no Desenho 3 incluído no Volume de 
Anexos. 
 

1.6.3 Avaliação de Impactes 

a) Fase de Construção 
Na fase de construção, as acções de preparação e terraplenagem do terreno de 
implantação da unidade, a instalação do estaleiro e abertura de acessos para 
movimentação das máquinas, entre os principais, poderão potenciar a erosão do solo 
na área intervencionada, com o consequente incremento do caudal sólido nas linhas 
de água do sistema hidrográfico a jusante, com colmatação de eventuais pontos de 
estrangulamento a jusante. Considera-se, no entanto, que a morfologia plana do 
terreno e o carácter incipiente das linhas de água na área de intervenção não 
propiciam a ocorrência do fenómeno.  
 
Por outro lado, a movimentação de equipamento, viaturas e pessoal necessários em 
obra, a compactação dos terrenos para a execução das terraplenagens e a ocupação 
do espaço físico, bem como a impermeabilização dos solos para edificação e 
pavimentação em arruamentos, poderão induzir alterações nos processos de 
infiltração da água das chuvas, esperando-se, em consequência, uma diminuição da 
recarga aquífera local. Trata-se de um impacte negativo, directo, local e permanente, 
de magnitude reduzida, devido a ser pequena a área impermeabilizada em relação à 
área total de recarga dos aquíferos regionais, e ao facto dos materiais geológicos 
presentes na área de intervenção apresentarem reduzida permeabilidade, evidenciada 
pela existência no local de zonas alagadas, mesmo algum tempo após os eventos 
pluviosos, conforme observado no reconhecimento de campo. 
 
Não se prevê, igualmente, interferência digna de menção no tempo de concentração 
na bacia de drenagem onde se insere o projecto, dada a muito reduzida área 
impermeabilizada e ao facto da intervenção se localizar em zona de cabeceira. 
 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do CIVTHRI – Relatório 
V-217

b) Fase de Exploração 
Na fase de exploração, alguns dos impactes iniciados na fase anterior prolongam-se 
para a fase seguinte, designadamente os que resultam da ocupação e 
impermeabilização do solo. No entanto, a magnitude desses efeitos negativos é 
reduzida pelas razões já expostas. 
 
Adicionalmente, há a analisar os potenciais impactes associados à utilização dos 
recursos naturais pelo projecto. Como referido acima, prevê-se a construção de dois 
furos de captação para satisfação das necessidades de água para uso industrial da 
instalação. 
 
Dada a profundidade dos furos de captação (200 m), estes irão captar nas formações 
miocénicas, em conformidade com o quadro hidrogeológico local, debitando um 
caudal médio de cerca de 0,5 l/s. Este valor representa um acréscimo de 0,003% no 
valor das extracções na área de afloramento do sistema hidrogeológico Bacia do 
Tejo-Sado/Margem Esquerda, valor sem dúvida desprezável em face do valor da 
descarga (recarga-extracções) que é da ordem de grandeza de 550 hm3/ano 
(INAG, 2000). 
 
A nível local, espera-se que a extracção de água nos furos a construir não interfira 
com os sistemas de captação existentes nas proximidades, dado o furo de 
abastecimento mais próximo (à Carregueira) se situar a cerca de 2,5 km de distância.  
 
Pelo exposto, pode considerar-se que a exploração da instalação de valorização e 
tratamento de resíduos hospitalares não comportará impactes negativos significativos 
nos recursos hídricos, não devendo atingir magnitudes superiores ao nível reduzido. 
 

1.6.4 Impactes cumulativos 

Na zona imediatamente adjacente ao local de implantação do projecto em apreço está 
prevista a instalação de uma unidade de produção de bio-óleo a partir de biomassa 
florestal. 
 
Por outro lado, na zona Norte do Parque do Relvão está estabelecido um conjunto de 
instalações industriais, entre as principais, duas infra-estruturas de deposição de 
resíduos urbanos e resíduos não perigosos, respectivamente RESITEJO e RIBTEJO, e 
ainda dois centros integrados de recuperação, valorização e eliminação de resíduos 
perigosos (SISAV e ECODEAL). 
 
Estas circunstâncias determinam a ocorrência de impactes cumulativos, que em relação 
ao presente descritor, decorrem dos acréscimos em solo impermeabilizado e na 
extracção de água subterrânea. 
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a) Consumos de água  
• RIBTEJO ......................... 5 478 m3/ano; 
• RESITEJO ....................... não disponível; 
• CIRVER/SISAV.............. 15 000 m3/ano; 
• CIRVER/ECODEAL....... não captam águas subterrâneas, de acordo com o 

projecto da instalação; 
• Fábrica de Bio-óleo ......... 32 000 m3/ano. 

b) Impermeabilização do solo 
• Fábrica de Bio-óleo ........ 1,3 ha; 
• RIBTEJO ......................... não disponível; 
• RESITEJO ....................... não disponível; 
• CIRVER/SISAV.............. 16 ha; 
• CIRVER/ECODEAL....... 17,5 ha. 
 
Em face dos dados disponíveis, verifica-se que o projecto vertente considerado em 
simultâneo com as instalações existentes e com a fábrica de bio-óleo, em projecto, 
determinam um consumo global de 66 678 m3/ano, o que representa um acréscimo 
de cerca de 0,02% das extracções neste sistema hidrogeológico, de acordo com os 
valores constantes do PBH do Rio Tejo (INAG, 1999), valor este que continua a ser 
muito reduzido em face dos valores de recarga indicados no referido Plano. 
 
No que respeita à superfície a impermeabilizar, a consideração simultânea dos vários 
projectos determina uma área global de 36,2 ha, onde a infiltração será dificultada ou 
mesmo impedida, determinando uma perturbação na taxa de recarga do aquífero 
local. Em termos regionais, a área total impermeabilizada, considerando os projectos 
existentes e previstos, representa 0,008% da área total potencial deste sistema, valor 
expressivamente reduzido. Acrescem as considerações já apresentadas anteriormente 
sobre a fraca permeabilidade do suporte geológico presente na zona. 
 

1.6.5 Síntese 

De uma forma global, os impactes negativos nos recursos hídricos decorrentes da 
construção e exploração do CIVTRHI são classificados com magnitude reduzida, 
estando associados ao aumento da extracção de água subterrânea para utilização 
industrial e à impermeabilização do solo. 
 
Tendo em consideração os projectos existentes e previstos para a zona, os impactes 
cumulativos mantêm-se dentro do nível de magnitude reduzida. 
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1.7 Qualidade da Água  

1.7.1 Acções de projecto com potenciais incidências no descritor em análise 

Tipicamente, as acções potencialmente indutoras de impactes na qualidade da água 
resultantes de projectos desta natureza consistem em: 
 

• Movimentação de terras e maquinaria, na fase de construção; 

• Deposição no solo de efluentes líquidos e resíduos sólidos, gerados no decorrer da 
obra; 

• Descargas de águas residuais industriais, em meio hídrico ou no solo, na fase de 
exploração; 

• Descargas de águas residuais domésticas, em meio hídrico ou no solo, na fase de 
exploração. 

 
1.7.2 Impactes na fase de construção 

Na fase de construção, os potenciais impactes na qualidade da água estarão associados 
ao eventual incremento de caudal sólido e dos teores em hidrocarbonetos na rede 
hidrográfica envolvente, designadamente na ribeira do Vale das Vacas. 
 
Com efeito, os solos instabilizados na sequência das terraplenagens a realizar para a 
implantação da instalação de valorização e tratamento de resíduos e, ainda, eventuais 
derrames de hidrocarbonetos pela maquinaria de obra e de transporte de materiais, 
veiculados pelo escoamento superficial, poderão contribuir para um aumento do teor em 
sólidos em suspensão e de outros contaminantes na rede hidrográfica a jusante. No 
entanto, na presente situação, não se considera este impacte relevante dadas as 
características planas do terreno e ao facto deste se situar em zona de cabeceira, onde o 
escoamento é incipiente. 
 
Por outro lado, admite-se que a construção da obra será realizada segundo as regras da 
arte e norteada por critérios ambientais, na linha das recomendações efectuadas no 
ponto 4 do presente capítulo, pelo que serão minimizadas as situações descritas acima.  
 
Neste pressuposto, considera-se que os impactes negativos na qualidade das massas de 
água são reduzidos, reversíveis, temporários e de abrangência local. 
 

1.7.3 Impactes na fase de exploração 

Tendo em consideração o projecto da instalação em apreço, relevam-se os seguintes 
aspectos com potencial interferência na qualidade dos meios hídricos locais: 
 

• As águas residuais de origem industrial referem-se à purga das torres de 
refrigeração do circuito de condensação do vapor, purgas da caldeira, águas de 
lavagens de equipamentos, pavimentos, contentores e viaturas. Estes efluentes 
serão pré-tratados no CIVTRHI em unidade de tratamento físico-químico a instalar 
para o efeito. Em seguida, serão transportadas a um dos CIRVER para tratamento 
final e descarga em meio hídrico; 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do CIVTHRI – Relatório 
V-220

• As águas residuais domésticas serão armazenadas em fossa estanque, com 
capacidade de 20 m3, e recolhidas posteriormente pelos serviços competentes da 
Câmara Municipal da Chamusca. 

 
Assim, verifica-se que a unidade industrial não efectuará descargas de águas residuais 
no local da instalação, pelo que não ocorrerão impactes sobre a qualidade dos meios 
hídricos superficiais, no pressuposto de que as águas residuais serão encaminhadas para 
sistemas de tratamento externos à instalação com capacidade e características adequadas 
para tratar os efluentes em questão. 

No que respeita às águas subterrâneas, o projecto não contempla acções susceptíveis de 
alterar a sua qualidade, na premissa de que serão correctamente implementadas as 
melhores práticas ambientais no que respeita ao armazenamento e manuseamento de 
combustíveis ou substâncias perigosas, pelo que não se prevê a ocorrência de impactes 
negativos neste descritor. 
 

1.7.4 Síntese 

Os impactes negativos sobre a qualidade dos meios hídricos na fase de construção 
apresentam magnitude reduzida, sendo inexistentes na fase de exploração da instalação 
de valorização e tratamento de resíduos. 
 

1.8 Qualidade da Ar 

1.8.1 Acções do projecto com incidências na qualidade do ar 

As acções de projecto, potencialmente indutoras de impactes na qualidade do ar, são as 
seguintes: 
 
a) Fase de construção 

• Movimentação de terras para a construção; 

• Circulação de maquinaria e veículos; 
 
b) Fase de exploração 

• Funcionamento da instalação, após implementação do projecto. 
 

1.8.2 Avaliação de impactes 

1.8.2.1 Fase de construção 

As emissões gasosas, na fase de construção, consistem sobretudo em poeiras resultantes 
das acções de movimentação de terras. 

A movimentação de máquinas e veículos provocará um acréscimo das emissões de 
óxidos de azoto, dióxido de enxofre, compostos orgânicos voláteis e fumos negros. No 
entanto, os efeitos das emissões de poluentes terão uma área de influência muito 
limitada, praticamente circunscrita à área de construção da unidade, onde os receptores 
sensíveis mais próximos se situam a mais de 800 m, o que confere uma importância não 
significativa a esta acção de projecto. Por outro lado, as emissões em questão têm um 
carácter temporário e reversível. 
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Acresce referir não ser provável a ocorrência de impactes decorrentes da dispersão de 
poeiras a partir das cargas dos camiões, uma vez que o transporte será efectuado nas 
condições adequadas de segurança. 
 
Face ao exposto, verifica-se que os impactes na qualidade do ar, resultantes da fase de 
construção e montagem de equipamento, serão localizados, temporários, reversíveis, 
minimizáveis e de magnitude reduzida. 
 

1.8.2.2 Fase de exploração 

1.8.2.2.1 Efeitos sobre a qualidade do ar 

Os impactes na fase de exploração serão resultantes das emissões gasosas geradas no 
incinerador do CIVTRHI. 
 

 Caracterização das Emissões Gasosas  
No Capítulo III deste estudo foram descritas e caracterizadas as fontes pontuais e o 
tipo de tratamento associado às emissões gasosas do incinerador do CIVTRHI. 
O Quadro V.1 mostra as características previstas para as referidas emissões. 
 

Quadro V.1 – Características das emissões da chaminé do CIVTHRI 

Chaminé 
Altura (m) 25 
Diâmetro (m) 0,6 
Temperatura (ºC) 140 
Velocidade (m/s) 16 

Cargas mássicas máximas (g/s)  
SO2 0,128 
NOx 0,512 
Partículas 0,026 
CO 0,128 
COT 0,020 
HCl 0,026 
HF 0,0026 
Hg 0,0001 
Cd + Tl 0,00013 
Metais 0,0013 
Dioxinas 0,256 x 10-9 

 
Na simulação efectuada foram usados dados detalhados sobre a forma dos edifícios e 
estruturas previstas na instalação do CIVTRHI. 
 

 Modelação da Dispersão e Resultados 
Para a simulação da dispersão de poluentes foi utilizado o modelo que já havia sido 
empregue na caracterização da qualidade do ar na situação de referência (ver ponto 
8.2.5 do Capítulo IV deste Relatório). 
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Foram utilizados dados meteorológicos, horários, em tempo real, de um ano de dados 
meteorológicos (2009), referentes à Chamusca. 
 
Considerou-se um domínio de simulação idêntico ao que já havia sido considerado 
para a caracterização da situação de referência, bem como o mesmo grupo de 
receptores considerados sensíveis. 
 
Foi efectuada uma simulação, definida como cenário futuro 1, para as fontes 
consideradas na situação de referência (os dois CIRVER), acrescidas da fonte 
indicada do incinerador do CIVTRHI. 
 
Foi ainda efectuada outra simulação, considerada como cenário futuro 2, em que se 
consideraram também as emissões das chaminés da Fábrica de Bio-óleo, a instalar 
em área próxima do CIVTRHI. 
 
O Quadro V.2 mostra as características previstas para as emissões da Fábrica de Bio-
óleo. 
 

Quadro V.2 – Características das fontes pontuais da Fábrica de Bio-óleo 

Fontes H  
(m) 

D  
(m) 

T  
(ºC) 

V 
(m/s)

NOx 
(g/s) 

PM10 
(g/s) 

CO 
(g/s) 

Chaminé do secador de biomassa 28 1,7 38 20 - 0,50 - 
Chaminé da caldeira de água quente 28 0,5 160 20 0,66 0,28 1,1 

Fonte: Florecha, 2010 
 

Cenário futuro 1 (Impactes do projecto) 
 
Apresentam-se, seguidamente, os resultados da simulação efectuada para o cenário 
acima descrito e para as formas SO2, NO2, Partículas (PM10) e CO. 
 
Os resultados da dispersão de poluentes apresentam-se no Quadro V.3, que indica as 
concentrações ao nível do solo estimadas para cada receptor, na localização em que se 
encontra, relativamente às diferentes formas em análise. Por sua vez, no Quadro V.4 
estão indicadas as concentrações máximas estimadas para cada poluente e ponto em que 
foram encontradas, em coordenadas M e P (coordenadas Gauss, datum de Lisboa). Nas 
Figuras V.1 e V.2 apresentam-se as representações gráficas das concentrações, 
respectivamente, de SO2 e NO2.  
 
Não se verificou qualquer situação de excedência dos valores limite de concentração ao 
nível do solo definidos pela legislação aplicável. 
 
A análise dos valores, por comparação com a situação de referência (ver ponto 8.2.5 do 
Capítulo IV), mostra apenas ligeiras alterações no que respeita ao NO2 e às partículas 
(PM10). 
 
Assim, poder-se-á concluir-se que a unidade do CIVTRHI tem um impacte reduzido na 
qualidade do ar da envolvente.  
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Desta forma, não se justifica avaliar os impactes do projecto na qualidade do ar à escala 
regional. 
 
Cenário futuro 2 (Impactes cumulativos) 
 
Apresentam-se, seguidamente, os resultados da simulação efectuada para o cenário 
acima descrito e para os poluentes SO2, NO2, Partículas (PM10) e CO. 
 
Os resultados da dispersão de poluentes apresentam-se no Quadro V.5, que indica as 
concentrações ao nível do solo estimadas para cada receptor, na localização em que se 
encontra, relativamente às diferentes formas em análise. Por sua vez, no Quadro V.6 
estão indicadas as concentrações máximas estimadas para cada poluente e ponto em que 
foram encontradas, em coordenadas M e P (coordenadas Gauss, datum de Lisboa).  
 
A análise dos valores, por comparação com o cenário futuro 1, mostra apenas ligeiras 
alterações no que respeita ao NO2 e ao CO. Assim, poder-se-á concluir que o CIVTRHI, 
em conjunto com a Fábrica de Bio-óleo, têm um impacte reduzido na qualidade do ar da 
envolvente.  
 

1.8.3 Síntese 

Na fase de construção e de exploração, os impactes na qualidade do ar são negativos, 
mas de magnitude reduzida. 
 

1.9 Ambiente Sonoro 

1.9.1 Critérios de avaliação ambiental 

No que respeita ao ambiente sonoro, pretende-se avaliar o impacte da construção e 
funcionamento do CIVTRHI no ambiente sonoro prevalecente na área envolvente da 
instalação e simultaneamente verificar o cumprimento do Regulamento Geral do Ruído, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, rectificado pela Declaração de 
Rectificação n.º 18/2007, de 16 de Março. 
 

1.9.2 Classificação da área do projecto e sua envolvente 

O local do projecto situa-se no Eco-Parque do Relvão, em área classificada como 
“Espaços Naturais e Culturais – Reserva Ecológica”, segundo a Planta de Ordenamento 
do concelho da Chamusca. 
 
De acordo com a informação disponibilizada pela Câmara Municipal da Chamusca, não 
está ainda definida a classificação acústica do concelho, pelo que se aplica aos 
receptores sensíveis localizados na envolvente da instalação o articulado do parágrafo 
3.º do artigo 11.º do diploma acima referido. Assim, os valores limite a respeitar são 
63 dB(A) para o indicador de ruído Lden e 53 dB(A) para o indicador de ruído Ln. 
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Quadro V.3 – Concentrações nos receptores (µg/m3) após implementação do CIVTRHI (cenário futuro 1) 

Receptores M P SO2 Máx. 1h
(1) SO2 Máx. 24h

(2) NO2 Máx. 1h
(4) NO2 98% NO2 ano PM10 Máx. 24h

(3) PM10 ano CO 8 horas 

Valor limite (µg/m3)     350 125 200 200 40 50 40 - 
Valeira 179 372 267 442 3,0 0,53 14,4 7,1 0,84 1,73 0,17 1,71 
Galega Nova 180 580 268 696 3,3 0,41 20,4 1,8 0,14 1,76 0,05 0,88 
Carregueira 176 007 271 911 3,7 0,45 20,4 0 0,03 1,77 0,01 0,32 

       (1) Valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil  (2) Valor a não exceder mais de três vezes em cada ano civil 
       (3) Valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil (4) Valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil 
        

 

Quadro V.4 – Concentrações máximas (µg/m3), pontos onde ocorrem e n.º de excedências após implementação do CIVTRHI (cenário futuro 1) 

Concentração máxima e ponto 
onde ocorre Un. SO2 Máx. 1h

(1) SO2 Máx. 24h
(2) NO2 Máx. 1h

(4),(5) NO2 98% NO2 ano PM10 Máx. 
24h

(3) 
PM10 
ano 

CO  
8 horas 

Concentração máxima µg/m3 11,0 8,6 44,3 35,1 4,1 19,9 1,9 3,3 
Coordenadas Gauss  
Datum de Lisboa 

M 
P 

179 000 
270 750 

178 500 
270 250 

178 500 
270 000 

178 500 
270 250 

178 500 
270 000 

178 500 
270 250 

178 500 
270 000 

180 000 
269 500 
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Quadro V.5 – Concentrações nos receptores (µg/m3) após implementação do CIVTRHI e da fábrica de Bio-óleo (cenário futuro 2) 

Receptores M P SO2 Máx. 1h
(1) SO2 Máx. 24h

(2) NO2 Máx. 1h
(4) NO2 98% NO2 ano PM10 Máx. 24h

(3) PM10 ano 
CO 

8 horas 

Valor limite (µg/m3)     350 125 200 200 40 50 40 - 
Valeira 179 372 267 442 4,2        1,4 15,4 7,4 1,1 4,7 0,53 17,8 
Galega Nova 180 580 268 696 6,4 0,41 49,2 4,6 0,20 4,6 0,14 14,7 
Carregueira 176 007 271 911 3,7 0,46 20,4 0 0,04 3,9 0,02 2,6 

       (1) Valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil  (2) Valor a não exceder mais de três vezes em cada ano civil 
       (3) Valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil (4) Valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil 
        

 

Quadro V.6 – Concentrações máximas (µg/m3) e pontos onde ocorrem após implementação do CIVTRHI e da fábrica de Bio-óleo (cenário 
futuro 2) 

Concentração Máxima e Pontos 
onde ocorrem Un. SO2 Máx. 1h

(1) SO2 Máx. 24h
(2) NO2 Máx. 1h

(4),(5) NO2 98% NO2 ano PM10 Máx. 
24h

(3) 
PM10 
ano 

CO 
8 horas 

Concentração máxima µg/m3 11,0 8,6 49 35 4,1 19,9 1,9 23,3 
Coordenadas Gauss Datum de 
Lisboa 

M 
P 

179 000 
270 750 

178 500 
270 250 

180 580 
268 696 

178 500 
270 250 

178 500 
270 000 

178 500 
270 250 

178 500 
270 000 

179 250 
267 500 
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1.9.3 Identificação de receptores sensíveis 

Na envolvente restrita do projecto, a ocupação humana é pouco significativa, 
referenciando-se unicamente a herdade da Galega Nova, a cerca de 1000 m a Norte, 
onde vivem em permanência o encarregado, respectiva família e alguns trabalhadores, e 
a herdade da Valeira, a cerca de 850 m a Sul do local do projecto, actualmente sem 
habitação permanente. 
 
O aglomerado populacional mais próximo é Carregueira, localizado a cerca de 5,0 km a 
NW. 
 

1.9.4 Previsão dos impactes no ambiente sonoro 

A avaliação de impacte ambiental será efectuada tendo em conta o acréscimo dos níveis 
sonoros na envolvente da instalação associado à construção e funcionamento da unidade 
e também o resultante das alterações no tráfego rodoviário geradas, quer pela 
construção, quer pela exploração da instalação. 
 
Serão também analisados os impactes cumulativos com outras unidades em construção 
ou previstas para a área próxima do Centro Integrado de Valorização e Tratamento de 
Resíduos Hospitalares e Industriais, na presente situação, a futura Fábrica de Bio-óleo, 
da FLORECHA. 
 

1.9.4.1 Na fase de construção 

Nesta fase, as actividades ruidosas temporárias em causa são as obras de construção 
civil e de montagem dos equipamentos associados à nova instalação. Nestas actividades, 
a principal fonte emissora de ruído é a maquinaria utilizada nos processos construtivos e 
na montagem de equipamentos, que origina um tipo de ruído contínuo, com 
características flutuantes e componentes impulsivas.  
 
Alguns dos equipamentos mais ruidosos e mais comummente utilizados neste tipo de 
obras poderão produzir níveis médios de ruído da ordem de grandeza dos 80 a 
85 dB(A), quando observados a cerca de 15 m de distância. Em alguns trabalhos, 
durante certos intervalos de tempo, poderão ser atingidos níveis médios de ruído um 
tanto mais elevados, admissivelmente até cerca dos 90 a 95 dB(A), como no caso da 
utilização dos martelos pneumáticos, em que os valores dos níveis máximos podem 
atingir cerca de 100 a 105 dB(A). 
 
A título indicativo, apresentam-se no Quadro V.7 os níveis médios de pressão sonora 
(em dB(A)) tipicamente emitidos por alguns equipamentos correntemente utilizados em 
actividades de construção, em função da distância de observação à respectiva fonte. Os 
valores apresentados têm em conta não só os efeitos de atenuação por divergência, mas 
também os efeitos da atenuação suplementar introduzida pela absorção acústica no solo. 
 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do CIVTRHI – Relatório 
V-229

Quadro V.7 – Níveis médios de pressão sonora tipicamente emitidos por alguns 
equipamentos correntemente utilizados em actividades de construção, em função da 

distância de observação à respectiva fonte (dB(A)) 

Distância à fonte Tipo de equipamento 
15 m 30 m 60 m 120 m 240 m 

Escavadoras 85 81 75 67 < 58 
Perfuradoras 79 75 69 61 < 52 
Camiões 82 78 72 64 < 55 
Gruas 75 71 65 57 < 48 
Geradores 77 73 67 59 < 50 
Compressores 80 76 70 62 < 53 
Martelos pneumáticos 92 88 82 74 < 65 
Fonte: ARTACÚSTICA, Engenharia Acústica, Lda. 
 
Assim, os impactes resultantes do ruído gerado pelas actividades e maquinaria na fase 
de construção, embora pontualmente possam assumir valores relativamente 
significativos, circunscrever-se-ão, em média, a áreas de influência relativamente 
restritas.  
 
A faixa média de influência ruidosa gerada pelos trabalhos na fase de construção poderá 
ter um raio de acção que se estima não ser superior a cerca de 150 m em torno dos 
locais onde se estiverem a realizar as obras e registar-se-ão previsivelmente no período 
diurno, de acordo com o regime de funcionamento previsto do estaleiro. 
 
Em face do exposto e atendendo à distância a que os receptores se localizam da futura 
instalação, considera-se que os efeitos no ambiente sonoro resultantes das actividades de 
construção da unidade de tratamento e valorização de resíduos serão reduzidos, 
temporários e reversíveis. 
 
Relativamente ao ruído resultante da circulação de veículos de transporte de materiais e 
trabalhadores, considera-se que a sua intensidade será variável ao longo do período de 
duração da obra, sendo mais significativo na fase onde se verificar maior tráfego médio 
diário de veículos. Estima-se que o aumento de tráfego ligeiro nas vias envolventes 
atinja um máximo de 10 veículos/dia, enquanto o tráfego de veículos pesados terá uma 
frequência máxima de 6 veículos/dia, no mesmo período a que se refere o tráfego de 
ligeiros, ou seja os primeiros 6 meses da obra. 
 
As vias de acesso ao local da obra serão, preferencialmente a EN118, EM573 e 
EM1375, que, na envolvente próxima do local do projecto, não têm receptores 
sensíveis. 
 
Assim, os impactes no ambiente sonoro associados ao aumento de tráfego na fase de 
construção são considerados reduzidos, temporários e reversíveis.  
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1.9.4.2 Na fase de exploração  

Na fase de exploração, há a considerar duas acções do projecto com incidências no 
descritor em análise, ou seja, a laboração da unidade de valorização e tratamento de 
resíduos e os fluxos de tráfego associados ao funcionamento da instalação. 
 
a) Dados de base 

O CIVTRHI irá funcionar em regime de funcionamento contínuo, com paragens 
programadas para manutenção periódica, pelo que a componente ambiental externa 
do ruído será constituída pelas parcelas listadas abaixo. 
 

 Ruído produzido por equipamento localizado no exterior: 

. Torres de arrefecimento; 
 

 Ruído residual do funcionamento dos equipamentos interiores, após filtração 
pelas componentes estruturais dos edifícios onde se inserem: 
. Pavilhão de processamento de resíduos industriais; 

. Pavilhão do incinerador; 

. Pavilhão de processamento de resíduos hospitalares; 

. Pavilhão da triagem. 
 

 Tráfego interno. 
 
No Quadro V.8 apresentam-se os valores médios da potência sonora dos 
equipamentos previstos. 
 

Quadro V.8 – Níveis de potência sonora dos equipamentos ruidosos 

Níveis de Potência Sonora (dB) Equipamentos 
No exterior No interior 

Regime de 
funcionamento 

Bateria de torres de arrefecimento (com 
protecção acústica) 65  24 h/dia 

Pav. de processamento resíduos industriais  65 24 h/dia  
Pav. do incinerador  110 24 h/dia 
Pav. de processamento resíduos hospitalares  65 24 h/dia 
Pav. da  triagem  65 8 h/dia 

 
O nível de pressão sonora a 1 m da fachada dos edifícios acima referidos foi 
estimado com base na consideração das respectivas características construtivas e no 
índice de isolamento sonoro associado, o qual se considera poder variar entre 25 e 
30 dB. Trata-se de valores médios, admitidos válidos para a situação em apreço. 
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b) Resultados 
A previsão dos níveis de ruído ambiente provenientes das fontes sonoras foi 
efectuada através do cálculo da atenuação do som, na sua propagação em campo 
aberto, de acordo com o algoritmo definido na NP 4361-2. 
 
No Quadro V.9 apresentam-se os resultados da aplicação do algoritmo referido, cujos 
cálculos detalhados estão incluídos no Anexo IX do Volume de Anexos. 
 

Quadro V.9 – Previsão dos níveis de ruído ambiente nos receptores sensíveis após a 
entrada em funcionamento do CIVTRHI 

Ponto PM1 – Herdade da Valeira Ponto PM2 – Herdade da Galega Nova
 Parâmetros Período 

diurno 
Período do 
entardecer

Período 
nocturno 

Período 
diurno 

Período do 
entardecer 

Período 
nocturno 

Nível de Ruído Residual (dB(A)) 
LAeq (residual) 47,5 36,4 32,3 51,3 47,5 38,2 

Situação de 
referência Indicador de Ruído Diurno-Entardecer-

Nocturno 
Lden (dB(A)) 

45,9 50,7 

Nível de Ruído Particular (dB(A)) 20,3 20,3 20,3 18,9 18,8 18,8 

Nível de Ruído Ambiente pós-projecto (dB(A))
LAeq (ambiente)  47,5 36,5 32,6 51,3 47,5 38,2 

Indicador de Ruído Diurno-Entardecer-
Nocturno 

Lden (dB(A)) 
45,8 50,7 

Situação pós-
projecto 

Grau de Incomodidade  
(Dif. máximo admitido: 

5 dB(A)/4 dB(A)/3 dB(A)) 
0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 

 
A análise do quadro supra permite concluir que a entrada em funcionamento da 
unidade de valorização e tratamento de resíduos não alterará, no período diurno, o 
quadro acústico actualmente prevalecente na sua envolvente. Nos restantes períodos 
de referência, os acréscimos nos níveis sonoros estimados serão reduzidos. 
 
Salienta-se que os níveis de exposição a que ficarão sujeitos os receptores 
localizados próximo da instalação situam-se abaixo dos limites definidos no 
Regulamento Geral do Ruído, não ocorrendo, portanto, qualquer situação de 
desconformidade legal. 
 
No que respeita aos níveis de incomodidade, verifica-se que são nulos no período 
diurno em ambos os receptores em avaliação e reduzidos nos restantes dois períodos 
de referência. Salienta-se que, de acordo com o n.º 5 do art.º 13.º do Decreto-Lei 
n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, o critério da incomodidade não se aplica a receptores 
onde o indicador LAeq do ruído ambiente no exterior é igual ou inferior a 45 dB(A), 
que é o caso vertente. 
 
Assim, no domínio do ambiente sonoro prevê-se a ocorrência de um impacte 
negativo de magnitude nula a reduzida no ambiente sonoro na evolvente da 
instalação, designadamente nos dois receptores sensíveis localizados nas suas 
imediações, que será permanente e de abrangência local. 
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Em termos de tráfego, o projecto em análise terá associado um aumento médio diário 
de cerca de 10 veículos pesados e de 30 veículos ligeiros. Trata-se de um acréscimo 
com pouco significado, pelo que não deverá resultar num aumento relevante dos 
níveis de ruído na envolvente das vias de acesso à instalação. Acresce referir que o 
acesso à instalação se fará pela EN118, EM573 e EM1375, onde não se registam 
receptores sensíveis nas proximidades destas últimas duas vias de acesso. 
 

1.9.5 Impactes cumulativos 

Como referido anteriormente, está previsto instalar uma unidade de produção de bio-
óleo em área adjacente ao CIVTRHI, pelo que importa avaliar os impactes cumulativos 
nos receptores sensíveis identificados resultantes do funcionamento conjunto das duas 
instalações. 
 
No Quadro V.10 apresentam-se os valores estimados para esta situação, em que foi 
utilizada metodologia análoga à descrita no ponto anterior e os dados de projecto da 
Fábrica de Bio-óleo disponíveis (Florecha, 2010). 
 

Quadro V.10 – Previsão dos níveis de ruído ambiente nos receptores sensíveis com 
funcionamento simultâneo do CIVTRHI e da unidade de produção de bio-óleo 

Ponto PM1 – Herdade da Valeira Ponto PM2 – Herdade da Galega Nova 
 Parâmetros Período 

diurno 
Período do 
entardecer

Período 
nocturno 

Período 
diurno 

Período do 
entardecer 

Período 
nocturno 

Nível de Ruído Residual (dB(A)) 
LAeq (residual) 47,5 36,4 32,3 51,3 47,5 38,2 

Situação de 
referência Indicador de Ruído Diurno-Entardecer-Nocturno 

Lden (dB(A)) 45,9 50,7 

Nível de Ruído Particular (dB(A)) 41,2 30,1 30,1 40,6 28,7 28,7 

Nível de Ruído Ambiente pós-projecto (dB(A)) 
LAeq (ambiente)  48,4 37,3 34,3 51,7 47,6 38,7 

Indicador de Ruído Diurno-Entardecer-Nocturno 
Lden (dB(A)) 46,9 51,0 

Situação pós-
projecto 

Grau de Incomodidade  
(Dif. máximo admitido: 5 dB(A)/4 dB(A)/3 dB(A)) 0,9 0,9 2,0 0,4 0,1 0,5 

 
Como se pode observar, a influência do funcionamento conjunto das duas instalações 
sobre o ambiente sonoro nos receptores sensíveis é mais expressiva do que na situação 
de laboração apenas do CIVTRHI, registando-se os valores mais elevados na Herdade 
da Valeira, nos períodos do entardecer e nocturno. Em todo o caso, as estimativas 
indicam o cumprimento do Regulamento Geral do Ruído para a situação em análise. 
 

1.9.6 Síntese 

A área de intervenção está integrada no Eco-Parque do Relvão, estando classificada no 
PDM da Chamusca como “Espaços Naturais e Culturais – Reserva Ecológica”. 
 
Por outro lado, não está definida, ainda, a classificação/zonamento acústico do 
concelho, pelo que, para efeitos de verificação do valor limite de exposição, se aplicam 
aos receptores sensíveis os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e de Ln 
igual ou inferior a 53 dB(A). 
 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do CIVTRHI – Relatório 
V-233

Na fase de construção do CIVTRHI, os impactes sobre o ambiente sonoro na 
envolvente da instalação foram classificados de negativos, com magnitude reduzida. 
 
Na fase de exploração, o funcionamento da instalação promoverá um aumento pouco 
significativo dos níveis de ruído na envolvente, designadamente nos receptores 
sensíveis mais próximos, efeito que se considera um impacte negativo, de magnitude 
nula a reduzida, de abrangência local e permanente. 
 
Por outro lado, não se prevê que o ambiente sonoro na envolvente da instalação venha a 
sofrer alterações decorrentes do aumento de tráfego associado ao seu funcionamento, 
dado que o acréscimo do movimento de veículos não será significativo e nas vias 
circundantes à instalação não se identificam receptores sensíveis. 
 
Em termos cumulativos, o funcionamento do CIVTRHI em simultâneo com a Fábrica 
de Bio-óleo determina um aumento dos níveis sonoros na envolvente que se pode 
considerar mais expressivo, classificando-se esse impacte negativo com magnitude 
pouco significativo a moderada. 
 

1.10 Ecologia 

1.10.1 Metodologia 

Foram identificados e ponderados os impactes susceptíveis de serem induzidos pelo 
projecto em estudo, tendo em conta as características do mesmo e a situação de 
referência. Foram avaliados em separado os impactes previstos para as fases de 
construção e exploração. 
 
Os critérios de avaliação utilizados foram os seguintes: 

– Quanto à Natureza do Impacte (negativo, positivo ou nulo) – A natureza do 
impacte constitui um critério de classificação que traduz o carácter benéfico ou 
prejudicial da acção do projecto. 

– Quanto à Magnitude (reduzida, média ou elevada): 

• Impacte com magnitude reduzida – quando afecte valores da Directiva Habitats 
e/ou de elementos de valor ecológico relevante numa área até 1% da superfície 
de ocorrência nacional do valor e/ou afecte até 1% da população nacional do 
mesmo; 

• Impacte com magnitude média – quando afecte valores da Directiva Habitats 
e/ou de elementos de valor ecológico relevante numa área superior a 5% da 
superfície de ocorrência nacional do valor e/ou afecte até 5% da população 
nacional do mesmo; 

• Impacte com magnitude elevada – quando afecte valores da Directiva Habitats 
e/ou de elementos de valor ecológico relevante numa área superior a 10% da 
superfície de ocorrência nacional do valor e/ou afecte até 10% da população 
nacional do mesmo. 
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– Quanto à Significância (pouco significativo, significativo e muito significativo): 

• Impacte pouco significativo – quando não afecta elementos ou valores da 
Directiva Habitats ou com valor ecológico relevante; 

• Impacte significativo – quando afecta habitats ou espécies da Directiva Habitats; 
• Impacte muito significativo – quando afecta habitats ou espécies com carácter 

prioritário na Directiva Habitats. 
– Quanto à Incidência (directo ou indirecto) – Um impacte poderá classificar-se 

como directo ou indirecto consoante seja directamente induzido por actividades 
ligadas à construção / exploração do projecto, ou induzido por processos 
desencadeados por impactes directos. 

– Quanto à Duração do Impacte – neste âmbito, os impactes podem ser 
caracterizados como temporários (quando a perturbação se faz sentir apenas 
durante uma parte da vida do projecto) ou permanentes (quando a perturbação se 
faz sentir durante todo o tempo de vida do projecto e/ou para além deste). 

– Quanto à Ocorrência (certo, provável ou incerto) – os impactes classificam-se 
como certos, prováveis, ou incertos, tendo em conta a probabilidade estimada de 
ocorrência. 

– Quanto à Área de Influência (local, regional, nacional):  

• Local – quando a perturbação se faz sentir na área de implantação do projecto 
ou na sua envolvente mais próxima (até ao nível da freguesia); 

• Regional – quando a perturbação se faz sentir no(s) concelho(s) e/ou região(ões) 
administrativa(s) abrangida(s) pelo projecto; 

• Nacional – quando a perturbação se faz sentir sobre os recursos ou valores 
ambientais de interesse nacional. 

– Quanto à Reversibilidade (reversível ou irreversível): 

• Reversível – Capacidade do meio afectado por uma acção de projecto, de 
reverter ou recuperar o seu estado inicial, após a cessação da referida acção; 

• Irreversível – Impossibilidade do meio afectado por uma acção de projecto, de 
reverter ou recuperar o seu estado inicial, após a cessação da referida acção. 

 
1.10.2 Identificação e avaliação de impactes 

1.10.2.1 Flora e Vegetação 

a) Fase de Construção 

As acções do projecto com incidência neste domínio são: 
 

– Desmatação, desarborização e decapagem do solo; 
– Movimentação de terras, edificação e construção dos elementos e infra-estruturas 

integrantes do projecto; 
– Instalação de estaleiro e abertura de acessos definitivos e temporários; 
– Actividade dos trabalhadores e das máquinas e veículos afectos às obras; 
– Acondicionamento ou depósito deficiente; 
– Derrame de produtos utilizados ou resultantes das obras. 
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Destas acções decorrem os seguintes impactes para a flora e vegetação da área de 
intervenção: 
 
– Destruição directa da vegetação pela acção de desmatação, desarborização e 

decapagem do solo - este impacte tem um carácter negativo, de incidência directa, 
sendo a sua magnitude reduzida, permanente na maior parte da área de construção, 
de ocorrência certa e local. 

Este impacte será pouco significativo nas afectações directas das formações de 
sobreiros, salgueiros e matos. 

Não são esperadas afectações directas sobre os charcos pertencentes ao habitat da 
Directiva 3110, como se pode apreciar pela consulta da Figura V.3. 

– Antropização do coberto vegetal – como resultado das actividades de construção, 
os níveis de perturbação sobre as formações vegetais presentes na envolvente 
aumentarão sensivelmente, produzindo-se uma diminuição da biodiversidade e um 
aumento do desenvolvimento de espécies ruderais. Este impacte negativo será 
pouco significativo nas formações de sobreiros, salgueiros e matos, e significativo 
nos charcos pertencentes ao habitat da 3110 da Directiva. O efeito incidirá 
indirectamente sobre os referidos habitats, terá ocorrência certa, será temporário e 
reversível e de abrangência local. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura V.3 – Afectação das formações vegetais 
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b) Fase de Exploração 
As acções do projecto com incidência neste domínio são: 
 
– Incremento do nível de ocupação da zona; 
– Aumento do trânsito; 
– Emissão de gases e partículas; 
– Produção de resíduos e efluentes. 
 
Destas acções decorrem os seguintes impactes para a flora e vegetação da área de 
intervenção: 
 
– Contaminação do coberto vegetal, como resultado das actividades da fase de 

exploração, nomeadamente emissão de gases e partículas. Não se considera a 
produção de resíduos e efluentes, dado que não ocorrerão descargas de águas 
residuais no local da instalação e o projecto prevê as necessárias medidas de 
acondicionamento, armazenagem e destino final dos resíduos. Assim, o impacte 
tem um carácter negativo, de magnitude reduzida, de incidência indirecta, 
temporário, de ocorrência incerta e local, sendo de natureza reversível. A 
significância deste impacte será pouco significativa para as formações de 
sobreiros, salgueiros e matos, e significativo nas afectações dos charcos 
pertencentes ao habitat 3110 da Directiva. 

– Antropização do coberto vegetal – como resultado das actividades da fase de 
exploração (incremento do nível de ocupação da zona, aumento do trânsito, 
emissão de gases e partículas) os níveis de perturbação sobre as formações 
vegetais presentes na envolvente aumentam, produzindo-se uma diminuição da 
biodiversidade e o desenvolvimento de espécies ruderais. 

Tem um carácter negativo, de magnitude reduzida, de incidência indirecta, 
temporário, de ocorrência provável e local, sendo de natureza reversível. A 
significância deste impacte será pouco significativa para as formações de 
sobreiros, salgueiros e matos, sendo significativo nas afectações dos charcos 
pertencentes ao habitat 3110 da Directiva. 
 
No Quadro V.11 apresenta-se uma súmula dos impactes sobre a flora nas fases de 
construção e exploração. 
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Quadro V.11 – Significância dos impactes sobre a flora e vegetação da fase de construção e exploração da unidade industrial 

Fase Impacte Natureza Incidência Ocorrência Duração Dimensão espacial Reversibilidade Magnitude Significância 

Destruição directa da 
vegetação - Directo Certa Permanente/Temporário Local Irreversível 1 1 

C 
Antropização do coberto 

vegetal - Indirecto Certa Temporário Local Reversível 1 1 a 2 

Contaminação do coberto 
vegetal - Indirecto Incerta Temporário Local Reversível 1 1 a 2 

E 
Antropização do coberto 

vegetal - Indirecto Provável Temporário Local Reversível 1 1 a 2 

* Habitat prioritário 

. Fase:  C – construção,  E – exploração 

. Significância: 0 – não significativo, 1 – pouco significativo,  2 – significativo  3 – muito significativo 

. Magnitude:  1 – reduzida,  2 – média  3 – elevada 
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1.10.2.2 Fauna 

a) Fase de construção 
Da construção da unidade industrial resultarão impactes sobre a fauna em 
consequência da perda de habitat favorável (destruição da vegetação) e devido à 
perturbação induzida pelas actividades construtivas. 

 
 Perda de habitat favorável 
Na área que será ocupada pelo CIVTRHI haverá uma perda permanente de habitat 
favorável a um conjunto de espécies, algumas delas com estatuto legal de 
protecção em Portugal.  
As populações de mamíferos a afectar serão relativamente reduzidas e não 
incluem nenhuma espécie com estatuto legal de protecção, pelo que os impactes 
sobre este grupo faunístico serão genericamente pouco significativos. 
 
No que se refere às aves, as afectações serão de magnitude reduzida, dada a 
pequena dimensão da área de intervenção. As afectações de espécies com estatuto 
legal de protecção, isto é, de espécies inseridas no Anexo A-I do Decreto-Lei 
n.º 140/99 (conforme revisto pelo Decreto-Lei n.º 49/2005), terão igualmente uma 
magnitude muito reduzida tendo em atenção a relação de dimensão das suas áreas 
vitais e da área a afectar. A única espécie classificada como vulnerável que deverá 
ocorrer na área de estudo e que poderá assim vir a ser afectada, o alcaravão, não o 
será de forma preocupante, uma vez que os seus territórios se desenvolvem para 
além dos limites desta área. Deste modo, os impactes sobre as aves serão 
genericamente pouco significativos. 
 
Os répteis serão igualmente afectados no que respeita à perda de habitat, mas esta 
afectação incidirá apenas sobre espécies bem distribuídas no território nacional, 
pelo que o impacte negativo será pouco significativo. 

Por último, no caso dos anfíbios, grupo faunístico que inclui uma maior proporção 
de espécies com estatuto legal de protecção (Anexo B-IV do Decreto-Lei 
n.º 140/99, conforme revisto pelo Decreto-Lei n.º 49/2005) e que se encontra 
particularmente bem representado na área, poderá ocorrer um impacte negativo de 
maior relevo, classificando-se entre pouco significativo a significativo, tendo em 
conta que os locais onde se concentram a maior parte destas espécies não serão 
afectados de forma directa pela instalação.  

De facto, o local do projecto em análise inclui parte de uma zona alagada, onde 
diversas espécies de anfíbios se reproduzem, mas para a qual não está prevista 
qualquer intervenção (ver Figura V.3). Ainda assim, haverá que ter em atenção a 
necessidade de garantir que a construção não implicará afectações directas desta 
zona húmida, caso contrário os impactes sobre as comunidades de anfíbios 
assumirão maior significado. 
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 Perturbação induzida 
Durante a construção, a movimentação de pessoas e maquinaria contribuirá para 
um acréscimo nos níveis de perturbação a que a área de implantação está 
actualmente sujeita, actuando como um efeito de exclusão sobre as espécies mais 
sensíveis. Tendo em atenção a dimensão do empreendimento e as características 
ecológicas das comunidades afectadas, considera-se, no entanto, que este impacte 
terá, genericamente, uma magnitude e uma significância reduzidas. 

 
b) Fase de exploração 

Nesta fase haverá que considerar o funcionamento da unidade industrial, a presença e 
movimentação das pessoas que ali vão trabalhar e das viaturas que efectuarão os 
transportes dos resíduos e outros materiais, contribuindo assim para um acréscimo 
nos níveis de perturbação. A eventual contaminação, na sequência de derrames e 
fugas, da zona húmida que se situa a jusante será um aspecto a relevar nesta fase. 
 
A perturbação afectará sobretudo as espécies de mamíferos e aves mais sensíveis, 
nomeadamente as aves de rapina em geral e o alcaravão. Dada a reduzida dimensão 
da área de afectação, os impactes esperados terão uma magnitude reduzida e serão 
genericamente pouco significativos. 
 
A ocorrerem, as escorrências para a zona húmida afectarão sobretudo os anfíbios, 
podendo assumir alguma importância dada a concentração de espécies verificada no 
terreno. Assim, este impacte, de ocorrência possível, poderá considerar-se como 
significativo, embora de magnitude reduzida. 
 
Acresce referir que as medidas de prevenção e segurança previstas no projecto 
diminuem significativamente a probabilidade de ocorrência dessas situações, 
reduzindo a níveis controláveis os eventuais efeitos sobre a referida zona húmida. 
 
No Quadro V.12 apresenta-se uma súmula dos impactes sobre a fauna nas fases de 
construção e exploração. 
 

1.10.3 Impactes cumulativos 

O empreendimento situa-se no Eco-Parque do Relvão, onde existem diversas unidades 
industriais e outras operando na área do tratamento e valorização de resíduos. Deste 
modo, a construção do CIVTRHI contribuirá para ampliar os impactes que resultaram 
da instalação daqueles equipamentos sobre as comunidades vegetais e animais desta 
zona. 
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Quadro V.12 – Significância dos impactes sobre a fauna na fase de construção e exploração da unidade industrial 

Fase Impacte Natureza Incidência Ocorrência Duração Dimensão 
espacial Reversibilidade Magnitude Significância 

Destruição directa / Perda 
de Habitat - Directo Certa Permanente Local Irreversível 1 1 a 2 

C 
Perturbação adicional - Directo Certa Temporário Local Reversível 1 1 

Perturbação adicional - Directo Certa Permanente Local Irreversível 1 1 
E Escorrências contaminadas 

para a zona húmida - Indirecto Possível Temporário Local Reversível 1 2 

 
 

. Fase:  C – construção,  E – exploração 

. Significância: 0 – não significativo, 1 – pouco significativo,  2 – significativo  3 – muito significativo 

. Magnitude:  1 – reduzida,  2 – média  3 – elevada 
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1.10.4 Síntese conclusiva 

As características do projecto e a sua localização, unidade de tratamento e valorização 
de resíduos, inserida no Eco-Parque do Relvão, onde já existem várias unidades 
industriais e de gestão de resíduos, afastada de áreas protegidas e onde não ocorrem 
formações vegetais nem espécies com valor ecológico excepcional, reduzem a 
significância dos impactes sobre a flora e vegetação. Apenas a afectação indirecta do 
habitat 3110 da Directiva é considerado um impacte pouco significativo a significativo. 
No que respeita à fauna, a reduzida dimensão da área a intervencionar, a inserção no 
Eco-Parque do Relvão e, ainda, a pequena dimensão das populações animais a afectar 
implicam que a magnitude e a significância dos impactes neste domínio sejam 
genericamente reduzidas, embora possam assumir um maior relevo no caso dos 
anfíbios. 
 

1.11 Paisagem 

1.11.1 Acções de projecto com incidências no descritor em análise 

A identificação e avaliação dos impactes paisagísticos são efectuadas tendo em 
consideração as alterações que a implantação do projecto irá originar nas características 
da paisagem, na sua qualidade visual e valor cénico. 
 
Estas alterações serão resultado da intrusão visual de novos elementos na paisagem, 
que, através da modificação das características do relevo, da drenagem hídrica e do tipo 
de ocupação do solo, contribuem para a diminuição do valor paisagístico (incluindo 
aspectos cénicos e ecológicos) da área onde o projecto se insere. 
 
São tidas em consideração a dimensão da acção, a sensibilidade, vulnerabilidade, 
fragilidade/capacidade de absorção visual da unidade de paisagem presente e, ainda, a 
existência de potenciais observadores da intervenção em causa. 
 
Releva-se, igualmente, os efeitos cumulativos resultantes da implantação de outros 
projectos nas imediações do CIVTRHI, designadamente a Fábrica de Bio-óleo, da 
FLORECHA. 
 
De uma forma sistemática, as acções de projecto susceptíveis de causar impactes em 
termos paisagísticos são: 
 

• Remoção da vegetação, decapagem do solo e movimento de terras; instalação 
provisória de estaleiros e maquinaria, durante a fase de construção; 

• Existência física dos elementos construídos, estruturas e equipamentos integrantes 
do centro de valorização e tratamento de resíduos, durante a fase de exploração. 

 
Os impactes são classificados em positivos ou negativos e quantificados em termos de 
magnitude (reduzida, pouco significativa, moderada, importante e muito importante). 
São ainda definidos pela sua duração, classificando-se em temporários ou permanentes, 
e se a sua acção se faz sentir de forma directa ou indirecta. É também indicado se o 
impacte é minimizável (através da aplicação das medidas recomendadas) e a fase de 
ocorrência – construção ou exploração. 
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1.11.2 Identificação e avaliação de impactes 

O CIVTRHI localiza-se na unidade de paisagem “Charneca”, onde o padrão de 
utilização do solo é caracteristicamente florestal, apresentando capacidade de absorção 
visual relevante face à introdução de novos elementos. Por outro lado, o número de 
potenciais observadores do local de intervenção é reduzido, resumindo-se aos 
utilizadores da EM1375, que apresenta um tráfego esporádico. 
 
a) Fase de construção 

 Desmatação/desarborização e decapagem – As acções de remoção do coberto 
vegetal e da camada de solo superficial, primeira etapa da fase de construção, 
induzem alterações ao uso do solo com impacte visual imediato. 

 Movimentação de terras – As acções decorrentes da movimentação de terras 
modificam a morfologia original do terreno e levam ao aparecimento de zonas de 
descontinuidade visual. De acordo com o projecto de terraplanagem, a dimensão 
do movimento de terras não é significativa, dada a relativa planura do local. Por 
razões similares, os taludes de escavação e aterro não atingem alturas com 
significado, sendo inferiores a 0,50 m, em média. 

 Edificação de instalações provisórias de apoio à construção - Os impactes 
paisagísticos na fase de construção decorrem, igualmente, da edificação de um 
conjunto de instalações provisórias de apoio à construção, designadamente de 
edificações (pré-fabricadas) para escritórios, estaleiros e parque de materiais. Esta 
área, que tem dimensão de 2 490 m2, localiza-se no sector Sul-Sudeste do terreno 
destinado à implantação da instalação. 

 
Os impactes negativos associados às acções da fase de construção apresentam 
magnitude pouco significativa, quer porque a extensão da intervenção é reduzida 
(área efectivamente intervencionada é de cerca de 3,4 ha), quer porque a obra será 
perceptível apenas para um número muito reduzido de observadores. Acresce que os 
impactes assinalados são temporários, de abrangência local e parcialmente 
reversíveis, se forem implementadas as medidas de minimização propostas no âmbito 
do presente Estudo. 
 

b) Fase de exploração 
A avaliação global do impacte na paisagem será o resultado agregado dos impactes 
nos parâmetros que descrevem este factor ambiental: estrutura, textura e percepção. 
 
Assim, os parâmetros estrutura e textura da paisagem vão reflectir o valor 
paisagístico intrínseco da zona, independentemente de ser susceptível de observação 
ou não. Engloba-se aqui não só a zona definida pelos limites físicos da intervenção, 
mas também a respectiva envolvência, onde se farão sentir os efeitos da existência da 
instalação. 
 
Por outro lado, o parâmetro percepção da paisagem vai reflectir as sensações 
perceptíveis para os potenciais observadores colocados em pontos dominantes na 
zona envolvente da intervenção, que são esporádicos, como se viu na caracterização 
da situação de referência.  
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Pela análise do projecto, verifica-se que: 
 
• A instalação ocupará um lote com 5 ha, em que cerca de 3 ha serão áreas verdes; 

• Os edifícios e estruturas principais da instalação apresentam as alturas seguintes: 

– Edifício administrativo: ..............................................8,70 m; 

– Pavilhão de resíduos industriais:.................................10,57 m; 

– Pavilhão do incinerador: .............................................18,98 m; 

– Pavilhão de resíduos de hospitalares: .........................10,57 m; 

– Pavilhão de triagem: ...................................................11,48 m; 

– Chaminé do incinerador:.............................................25 m. 
 
Na confrontação Sul, a implantação da instalação apresenta-se rebaixada cerca de 
2,5 m relativamente à cota da estrada municipal, pelo que, desta perspectiva, a 
altura dos edifícios é correspondentemente menor.  
 

• O projecto de arquitectura prevê um sistema de camuflagem do conjunto 
industrial, através da implantação de uma “pele” vegetal que envolve as naves 
industriais, deixando “à vista” apenas o edifício administrativo de carácter mais 
urbano e dissimulando todo o centro de tratamento na sua retaguarda; 

• O projecto de integração paisagística, elaborado para o efeito, prevê a criação de 
duas tipologias de espaços: espaços de enquadramento, em primeiro plano, com 
uma manutenção mais regular e com rega; e espaços mais naturais, em prado 
florido, que estabelecem uma continuidade com a imagem dos terrenos 
envolventes. As espécies a utilizar serão autóctones, complementadas com outras 
menos exigentes ao nível hídrico ou de solo. 

 
Face ao exposto, poder-se-ão esperar os seguintes efeitos nos três parâmetros 
descritores da paisagem local: 
 

– A impermeabilização do solo e a edificação dos elementos integrantes do projecto 
em análise introduzirão alterações na textura do espaço, mas que se consideram 
pouco significativas, dado que a área em questão é de dimensão reduzida; 

– Devido às características essencialmente planas da morfologia do terreno, as linhas 
de relevo actual não sofrerão modificações dignas de menção, não se prevendo 
alterações com significado a nível da estrutura da paisagem; 

– O écran verde que envolverá os pavilhões industriais nas suas confrontações Sul, 
Este e Oeste permite que a instalação apareça na linha de horizonte como uma 
contínua mancha verde, sendo assim absorvido pela sua evolvente próxima; 

– Devido à localização do projecto, com observação limitada aos utilizadores 
esporádicos da EM1375, e à capacidade de absorção visual da paisagem local, 
pode concluir-se que a intervenção será pouco perceptível na bacia visual 
envolvente, sendo sempre muito circunscrita e confinada a um número de 
observadores muito reduzido. 
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Conclui-se, então, que o impacte paisagístico resultante da implantação do projecto em 
apreço é pouco significativo devido às características da intervenção, à capacidade de 
absorção visual da paisagem local, à fraca percepção da intrusão pela bacia visual 
envolvente e ao número reduzido de potenciais observadores. 
 
Quando se tem em consideração a existência conjunta da unidade de valorização e 
tratamento de resíduos com a fábrica de Bio-óleo, localizada em área próxima, 
considera-se que a intrusão visual será ampliada, pela presença de novos edifícios de 
volumetria relevante, mas o impacte negativo sobre a paisagem não será 
significativamente aumentado, pelas características da bacia visual, relativamente 
confinada, e reduzido número de observadores potenciais. 
 

1.11.3 Síntese  

Os impactes paisagísticos mais significativos no descritor paisagem decorrem, 
fundamentalmente, da intrusão visual de novos elementos volumétricos na paisagem. 
As medidas de integração paisagística consideradas no projecto, por um lado, as 
características circunscritas da bacia visual onde o projecto se insere, por outro, e, ainda, 
a muito fraca percepção da intervenção por potenciais observadores, determinam a 
atribuição de um impacte paisagístico pouco significativo, quer na fase de construção, 
quer na fase de funcionamento da instalação. 
 

1.12 Património 

1.12.1 Metodologia 

A metodologia utilizada na avaliação do grau de impacte da construção e exploração do 
projecto vertente sobre o património assenta, fundamentalmente, na conjugação do 
Valor Patrimonial de cada um dos sítios identificados com o tipo e grau de afectação 
produzida. 
 
A afectação do património por um empreendimento do tipo do que se analisa tem a sua 
maior expressão na fase de construção, com potencial destruição de qualquer vestígio 
que se localize sob a sua área de implantação. Nesta fase, os agentes de impacte, isto é, 
as acções do projecto que determinam um impacte directo sobre valores patrimoniais, 
são os seguintes, entre os principais: 
 

 Fase de Construção 
– Desarborização; 

– Desmatação; 

– Terraplenagens; 

– Implantação de estaleiros; 

 
 Fase de Exploração 
– Enquadramento visual. 

 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do CIVTRHI – Relatório 
V-245

Torna-se importante realçar que, não só as acções directamente relacionadas com o 
estabelecimento dos elementos de projecto podem causar afectações, mas também as 
actividades que se relacionam indirectamente com a construção das mesmas, como por 
exemplo, a criação de acessos de obra, implantação de estaleiros, entre outros, podem 
determinar efeitos negativos igualmente importantes. No entanto, na presente situação, 
o estaleiro será localizado no interior da área de implantação e não será necessário criar 
acessos de obra, dado que o terreno é limitado, nas estremas Sul e Oeste, pela EM1375. 
 
Na fase de exploração, são agentes potenciais de impacte as alterações sobre o 
enquadramento paisagístico dos sítios patrimoniais. 
 
A avaliação do impacte sobre o sítio, determinada a partir da ponderação entre o valor 
patrimonial do local e do grau de afectação pela infra-estrutura, determina um valor de 
impacte traduzido da seguinte forma: elevado (+/-5), moderado (+/-3), reduzido (+/-1), 
inexistente (0) e indeterminado (-). 
 

1.12.2 Identificação e avaliação de impactes 

Como referido no Capítulo IV do presente EIA, no decorrer do trabalho de campo 
identificaram-se duas ocorrências patrimoniais, correspondentes a duas manchas de 
dispersão regular de materiais líticos, embora circunscritas. Identificou-se um número 
relevante de exemplares de Indústria Lítica sobre seixo de quartzito (instrumentos, 
produtos e restos de talhe) de cronologia Pré-Histórica, tanto Paleolítica como Pós-
Paleolítica (tipologia languedocense), assim como alguns elementos em sílex.  
 
Como se pode observar na Figura V.4, a ocorrência 1 localiza-se integralmente na área 
de implantação directa do projecto e a ocorrência 2 encontra-se parcialmente dentro da 
mesma, embora em área que não será intervencionada. Assim, prefiguram-se impactes 
directos, negativos e de magnitude moderada, decorrentes da afectação da ocorrência 1, 
impactes negativos, indirectos e de magnitude pouco significativa, para a ocorrência 2. 
 
Na fase de exploração, não se prevêem impactes. 
 

1.13 Sócio-economia 

Os principais efeitos sócio-económicos da implementação do projecto fazem-se sentir a 
dois níveis distintos: 
 

• Nível nacional: gestão dos resíduos hospitalares e industriais; 

• Nível local/regional: alteração ambiental local e atitude da população à 
implementação do projecto. 

 
1.13.1 Impactes a nível nacional 

A implementação do Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares 1999-2005 conduziu 
ao encerramento dos sistemas de incineração dos resíduos hospitalares existentes no 
Continente, à excepção da Central de Incineração do Parque de Saúde de Lisboa. Esta 
Central, sujeita a requalificação ambiental em 2003, tem licença de exploração, com 
validade até 2012, emitida pela Direcção-Geral da Saúde. 
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No entanto, para além da sensibilidade do local, verifica-se que a capacidade de 
incineração instalada no Parque de Saúde de Lisboa é actualmente insuficiente, não 
apresentando também possibilidade de atender aos quantitativos previstos no PERH até 
2016 (nas condições do cenário BaU). 
 
Assim, o novo Plano reafirma a estratégia de centralização do tratamento de resíduos 
hospitalares por incineração numa única instalação e prevê a construção de uma nova 
unidade, de maior capacidade, a localizar-se no concelho da Chamusca, com a 
subsequente desactivação da central do Parque de Saúde de Lisboa.  
 
A escolha do Eco-Parque do Relvão, na Chamusca, para instalação do Centro Integrado 
de Valorização e Tratamento de Resíduos Hospitalares e Industriais (CIVTRHI) é 
consensual, na medida em que este parque foi especificamente criado para instalar 
indústrias ambientais e das energias renováveis, sendo a qualidade do seu desempenho 
ambiental reconhecida a nível nacional e internacional. 
 
A implementação do CIVTRHI dará um valioso contributo para a prossecução da 
política ambiental, na área da gestão dos resíduos, não apenas hospitalares, mas também 
dos resíduos industriais perigosos que actualmente são exportados para incineração, 
constituindo um destino adequado para o seu tratamento e valorização energética, que 
irá, também, permitir a desactivação da Central de Incineração do Parque de Saúde de 
Lisboa. 
 
Assim, considera-se que o projecto do CIVTRHI, a implementar no concelho da 
Chamusca, proporciona uma importante melhoria ambiental, a nível nacional, 
constituindo um impacte positivo, permanente, irreversível e de magnitude importante. 
 

1.13.2 Impactes a nível local /regional 

Os impactes a nível local e regional, originados pela implementação do projecto, serão 
considerados separadamente conforme a fase em que ocorrem: construção e exploração. 
 

1.13.2.1 Fase de construção 

A fase de construção da instalação, estimada em cerca de onze meses, irá originar um 
acréscimo variável de mão-de-obra de cerca de 34 trabalhadores, com um pico de 61, 
sensivelmente a meio do período de construção dos edifícios. Este aumento temporário 
de postos de trabalho irá conduzir à necessidade de bens e serviços, originando um 
impacte positivo sobre a actividade económica local e regional, embora relativamente 
pouco significativo. 
 
O estaleiro possuirá um plano de funcionamento, que incluirá medidas ambientais pré-
definidas e de prevenção e protecção de acidentes, e os empreiteiros seguirão um plano 
de ambiente, saúde e segurança adequado, que contemplará todas os requisitos exigidos 
pela legislação em vigor na área do ambiente e da higiene e segurança no trabalho. 
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Na fase de construção não haverá lugar a descargas de águas residuais domésticas ou 
industriais, as quais serão recolhidas e encaminhadas para uma estação de tratamento de 
efluentes, nas proximidades. Na fase de construção os resíduos serão armazenados em 
contentores, cuja recolha selectiva permitirá optimizar a sua valorização por entidades 
devidamente licenciadas/autorizadas para o efeito, dando resposta a todos os requisitos 
da legislação aplicável. 
 
Os potenciais impactes negativos, que se farão sentir ao longo da fase de construção, 
serão resultantes dos incómodos causados pelas obras, a nível de ruído e de poeiras, 
bem como do aumento de tráfego resultante do transporte de trabalhadores e de 
materiais. Estes incómodos serão temporários e pouco significativos a nível da 
população em geral, dado que a instalação será construída no Eco-Parque do Relvão, 
onde apenas se localizam actividades na área da reciclagem e tratamento de resíduos. 
 
Serão implementadas medidas adequadas para minimizar o acréscimo de poeiras no ar, 
provenientes da movimentação das máquinas - humedecimento do solo, lavagem dos 
rodados dos veículos pesados e transporte coberto de materiais pulverulentos. Para 
prevenir os efeitos de eventuais descargas acidentais de substâncias perigosas, 
nomeadamente óleos, serão instaladas bacias de contenção de derrames acidentais e 
optimizado o acesso e circuito de veículos pesados na obra. 
 
Relativamente ao tráfego na envolvente, estima-se que o aumento médio diário de 
veículos ligeiros seja de cerca de 10, nos primeiros seis meses da fase de construção, e 
de 8 nos meses seguintes. Em relação ao tráfego médio diário de veículos pesados, 
estima-se que o acréscimo seja de cerca de 6 veículos, nos primeiros seis meses da fase 
de construção, e de 3 nos restantes. 
 
Esta movimentação irá originar um impacte negativo, relativamente pouco significativo, 
dada a sua duração limitada e atendendo a que não haverá lugar à passagem de veículos 
pesados pelo interior da Carregueira ou de outras povoações situadas na envolvente. 
 

1.13.2.2 Fase de exploração 

O Centro Integrado de Valorização e Tratamento de Resíduos Hospitalares e Industriais 
(CIVTRHI) entrará em funcionamento em Dezembro de 2012, após a devida realização 
do comissionamento e testes aos equipamentos instalados. 
 
O CIVTRHI será constituído, essencialmente, por um incinerador de resíduos 
hospitalares e industriais perigosos, com uma capacidade instalada de 10 000 t/ano 
(1 400 kg/h), e uma unidade de desinfecção/esterilização de resíduos hospitalares, com 
capacidade nominal de 1 600 t/ano.  
 
O incinerador irá utilizar a tecnologia de pirólise/gaseificação em forno estático, cuja 
concepção e processo de controlo permitirão garantir o tratamento térmico completo dos 
resíduos, dando resposta integral aos requisitos do Decreto-Lei n.º 85/2005, de 28 de 
Abril, que transpôs a Directiva n.º 2000/76/CE, relativa à incineração de resíduos, bem 
como às Melhores Técnicas Disponíveis, de acordo com o BREF “Waste Incineration”. 
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A energia térmica gerada pela incineração dos resíduos será aproveitada para satisfazer 
as necessidades internas da instalação e o remanescente para a produção de energia 
eléctrica em grupo turbogerador. 
 
No CIVTRHI os resíduos hospitalares serão tratados em obediência a critérios legais, 
ambientais e económicos. A instalação irá cumprir, designadamente, os valores limite 
de emissão para a atmosfera, tal como definidos no Anexo V do Decreto-Lei 
n.º 85/2005, quer em termos de valores médios diários, quer de valores médios a 
intervalos de trinta minutos, relativamente aos poluentes a monitorizar em contínuo 
(Partículas, COT, HCl, HF, SO2, NO, NO2 e CO), bem como os valores médios da 
monitorização duas vezes por ano dos metais pesados e dioxinas e furanos. 
 
Foram considerados sistemas adequados de protecção ambiental e de segurança, pelo 
que a saúde dos trabalhadores afectos à sua exploração, bem como da população 
residente na envolvente alargada será salvaguardada. 
 
A instalação irá dispor de um Plano de Emergência, bem como de meios humanos e 
materiais adequados para minimizar e combater os riscos de contaminação dos solos e 
das águas subterrâneas e superficiais, riscos de incêndio ou explosão e de outros riscos 
para a saúde pública, conforme exposto no Cap. V.2 - Análise de Risco. 
 
A recolha e o transporte dos resíduos para o CIVTRHI serão efectuados de acordo com 
os requisitos legais, designadamente o Despacho n.º 242/96, a Portaria n.º 335/97 e o 
Decreto-Lei n.º 170-A/2007, de modo a salvaguardar a segurança das populações. 
 
A exploração da instalação irá dar lugar à criação de 39 postos de trabalho permanentes, 
o que constituirá um impacte positivo importante, a nível do concelho da Chamusca. 
 
O regime de funcionamento da instalação será diferenciado: Incineração - 24 h/dia e 
300 dias/ano e Desinfecção - 24 h/dia e 270 dias/ano, não havendo lugar ao transporte 
de resíduos em horário nocturno. 
 
Na fase de exploração do projecto, estima-se que a movimentação anual de veículos, 
com origem/destino na instalação, seja de cerca de 3000 pesados e 9000 ligeiros. 
Atendendo ao tráfego médio na EN118, verifica-se que o acréscimo esperado é de cerca 
de 4%, em relação aos veículos pesados e de 1% em relação aos veículos ligeiros, o que 
constitui um impacte negativo pouco significativo. De referir que este impacte será 
minimizado com a entrada em funcionamento do IC3 e da nova Estrada Municipal de 
ligação ao Eco-Parque do Relvão e que não haverá lugar ao transporte de resíduos pelo 
interior da Carregueira ou de outras povoações situadas na envolvente. 
 
Face ao exposto, conclui-se que os impactes globais decorrentes da implementação do 
projecto em análise são globalmente positivos e que os possíveis impactes negativos são 
de magnitude reduzida a pouco significativa. 
 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do CIVTRHI – Relatório 
V-250

1.13.2.3 Avaliação dos aspectos psicossociais  

A construção de infra-estruturas de recolha e/ou tratamento de resíduos, 
designadamente a incineração de resíduos, pode originar um impacte negativo na 
opinião pública e mesmo reacções de rejeição por parte da população residente na 
envolvente do local, tanto mais significativos quanto maior for a percepção de ameaça e 
o sentimento de injustiça pela “imposição” destes equipamentos. 
 
O Eco-Parque do Relvão foi criado para instalar indústrias ambientais e das energias 
renováveis, propondo-se explorar as sinergias resultantes dessa especificidade, numa 
óptica de sustentabilidade ambiental consubstanciada na redução dos resíduos, no 
incremento da reciclagem e no desenvolvimento das energias renováveis. Actualmente, 
a qualidade do seu desempenho ambiental é reconhecida a nível nacional e 
internacional, como consequência, entre outros factores, das escolhas tecnológicas 
efectuadas e do acompanhamento científico do seu desenvolvimento e funcionamento. 
 
A integração do Eco-Parque do Relvão em organismos internacionais (European 
Network of Living Labs) e a candidatura ao PROVERE, referidas no Capítulo III.3, 
bem como a atribuição de prémios ambientais (Quercus, em 2006 e Ambiente, atribuído 
pelo jornal “O Ribatejo”) também contribuem para a projecção de uma imagem 
positiva. 
 
A escolha do Eco-Parque do Relvão para localizar o Centro Integrado de Valorização e 
Tratamento de Resíduos Hospitalares e Industriais é consensual, quer para as entidades 
oficiais, quer para as organizações ambientalistas, como refere o sítio oficial da 
Quercus, sobre o tema resíduos hospitalares perigosos: “Os 40 incineradores estão 
actualmente reduzidos ao do Parque de Saúde de Lisboa, o qual possui uma licença até 
2012, mas espera-se que antes dessa data acabe por ser desactivado e transferido para o 
Eco-Parque do Relvão na Chamusca, ou seja para um local longe das populações, como 
a Quercus, há muito tempo tem defendido.” (sic). 
 
Em relação à população residente na envolvente, procedeu-se a uma avaliação 
qualitativa sucinta, nas seguintes vertentes: 

 

• Análise documental através da consulta de documentos oficiais disponíveis (actas 
de reuniões da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal da Chamusca), de 
notícias publicadas na imprensa regional e nacional e dos programas eleitorais dos 
partidos concorrentes, em 2009, às eleições autárquicas locais; 

• Análise qualitativa através de uma recolha informal das opiniões das entidades 
oficiais e outras (responsáveis da Câmara Municipal da Chamusca, da Junta de 
Freguesia da Carregueira e do Centro de Saúde local), comerciantes e população 
residente na envolvente. 

 
 Análise documental 
A análise documental não detectou a existência de quaisquer reclamações relativas à 
existência e funcionamento do Eco-Parque do Relvão. 
 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do CIVTRHI – Relatório 
V-251

Pelo contrário, a Acta da Reunião da Assembleia Municipal da Chamusca n.º 9, de 
2006, no ponto referente à apreciação e ratificação do Relatório de Acompanhamento 
do Eco-Parque: Estudo Integrado, realizado pelo IST, refere designadamente a 
ausência de protestos por parte da população e considera o projecto do Eco-Parque 
como um caso de sucesso, sem prejuízo das preocupações que suscita por se tratar de 
resíduos perigosos. 
 
A fundamentação apresentada pela Câmara Municipal em relação à alteração do 
PDM da Chamusca nos locais destinados às Fases II, III e IV do Eco-Parque é 
elucidativa da sua posição (Acta n.º 4/2008 da Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal), designadamente: 
 
“A Câmara Municipal da Chamusca (CMC) considera estes projectos estratégicos 
para o concelho e de enorme interesse, visando o incremento da política de 
desenvolvimento sustentado com a real defesa do ambiente, ao mesmo tempo que 
poderá criar condições locais de fixação económica e humana, contribuindo para a 
resolução de alguns problemas de âmbito Regional ou mesmo Nacional. Na 
crescente busca de soluções adequadas à resolução de problemas ambientais, a CMC 
colocou-se à disposição para responder a estas necessidades, sempre na perspectiva 
de uma melhor consciência ambiental, sem deixar de objectivar uma maior qualidade 
de vida”. 
 
No sítio da Junta da Freguesia da Carregueira (Outubro de 1999), a mensagem do 
então Presidente sintetiza “Apostamos na reciclagem, não descurando a parte 
ambiental e em 1999 foi inaugurado o aterro de RSU, a partir daí várias empresas 
nos contactaram por estarmos localizados no centro do País e termos uma grande 
área de terrenos disponíveis e assim criámos o Eco-Parque do Relvão onde já se 
localiza (...) e assim já criámos umas dezenas largas de postos de trabalho da 
Freguesia e do Município.” 
 
“Freguesia criada em 1985, onde nada existia a não ser uma população abandonada 
sem quaisquer condições. Assim dotámos a freguesia de rede de água ao domicílio, 
asfaltamento de ruas, requalificámos o parque escolar, escolas e jardins-de-infância, 
centro de saúde, parques desportivos e parques infantis, zonas verdes e espaços de 
lazer. Na rede social diligenciamos e apoiamos a construção do Centro de Dia e está 
a decorrer a construção do Lar de Idosos totalmente suportada por verbas de 
contrapartidas de algumas empresas instaladas no Eco-Parque do Relvão. Está 
também a decorrer a última grande obra necessária à Freguesia – a Rede de Esgotos 
com a respectiva ETAR.” 
 
Sob o título “Capital nacional de reciclagem ganha forma no Eco-Parque do Relvão”, 
o jornal “O Mirante” escreve, em 31/01/2008, “Autarcas de todos os quadrantes 
políticos estão unidos em torno do novo paradigma de desenvolvimento regional. O 
Eco-Parque enquadra-se nas modernas concepções de preservação do ambiente. 
Através dele é possível transformar problemas ambientais em oportunidades de 
negócio. Aplicar na prática o conceito de simbiose industrial que consiste numa 
ligação de empresas em que umas fornecem um resíduo ou subproduto a outras que 
os incorporam no processo produtivo, substituindo uma matéria-prima.” 
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As críticas encontradas na imprensa relacionam-se, sobretudo, com o incumprimento 
das contrapartidas ao nível das acessibilidades, ou seja, o atraso na construção do IC3 
e a ligação do nó da Chamusca ao Eco-Parque do Relvão, bem como com a 
morosidade da desafectação das áreas de REN necessárias à instalação de algumas 
empresas no Eco-Parque, à insuficiente divulgação deste e à lentidão na instalação 
dos novos projectos. 

 
 Recolha de opiniões 
Apresenta-se, seguidamente, uma síntese da recolha informal das opiniões das 
entidades oficiais e da população residente na envolvente do Eco-Parque do Relvão. 

 
 Câmara Municipal da Chamusca 
A Câmara Municipal não tem registo de reclamações por parte da população, nem 
referentes ao funcionamento do Eco-Parque, nem relativas à futura instalação do 
CIVTRHI. No entanto, para melhor conhecimento da opinião da população, 
remete para o estudo realizado no âmbito da instalação dos CIRVER (Estudo de 
Impacte Social realizado pela Sociosistemas, em Fevereiro de 2006, no âmbito do 
projecto SISAV), onde se fizeram consultas à população. 

 
 Juntas de Freguesia 
Os presidentes das Juntas de Freguesia de Carregueira e de Ulme têm 
conhecimento do projecto do CIVTRHI e concordam com a sua implementação, 
dado que confiam nos intervenientes do processo (Câmara Municipal, Eco-
Parque, IST) e nas tecnologias escolhidas, como resultado da experiência de 
funcionamento do Eco-Parque. 
 
Para minimizar eventuais riscos do projecto (sobre as águas ou outros) 
consideram que é necessário que haja um controlo e uma fiscalização constantes e 
responsáveis e, apesar de não haver reclamações da população, consideram que 
deverá haver mais informação para que a população tenha melhor conhecimento 
dos projectos. 
 
Como principais impactes positivos do projecto, apontam a diminuição da taxa de 
desemprego local, a criação de mais habitação e melhoria da qualidade de vida da 
população. 

 
 Bombeiros Voluntários da Chamusca 
O Comando dos Bombeiros Voluntários da Chamusca tem conhecimento do 
projecto do CIVTRHI e concorda com a sua implementação, desde que sejam 
respeitadas as regras de segurança que esta unidade requer. O mesmo critério de 
segurança se aplica a todas as unidades instaladas no Eco-Parque, bem como a 
qualquer unidade industrial. Refere, que, por outro lado, os resíduos têm que ser 
tratados em qualquer lado. 
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A instalação das unidades do Eco-Parque foi amplamente divulgada. Foi um 
processo bem acolhido pela população e que se espera que traga grandes 
benefícios económicos, designadamente mais pessoas novas para o concelho e 
postos de trabalho. A confiança depositada nos autarcas e nas instâncias tutelares 
tem desempenhado um papel importante em todo este processo. Confiança que 
aliás e, até prova em contrário, as referidas entidades têm demonstrado merecer. 

 
 Centros de Saúde 
O Centro de Saúde da Chamusca tem conhecimento informal da instalação do 
CIVTRHI no Eco-Parque do Relvão e considera que esta deve ser acompanhada 
por uma avaliação ambiental correcta, de forma a evitar quaisquer prejuízos para a 
população, designadamente a nível da poluição atmosférica. Reconhece que a 
instalação de tratamento/incineração de resíduos hospitalares deverá sair de 
Lisboa para um local mais adequado, sendo vantajoso o tratamento conjunto dos 
resíduos provenientes de todo o país numa única instalação. 
 
Em termos da saúde da população, não existem queixas de incómodos ou 
qualquer sintomatologia especificamente relacionados com o funcionamento do 
Eco-Parque. 

 
 População 
A população contactada valoriza, sobretudo, os impactes económicos positivos 
resultantes do desenvolvimento do Eco-Parque e, de um modo geral, confia nas 
entidades intervenientes no processo, estando, consequentemente receptiva à 
instalação de novas unidades industriais que permitam desenvolver o emprego e a 
actividade económica em geral. Como aspectos negativos, foram referidos o 
receio de que possa haver riscos para a saúde, o cheiro dos resíduos e, ainda, que 
os empregos a criar não sejam preenchidos pela população local. 
 
Como principal recomendação, destaca-se a necessidade de maior fiscalização. 

 
 Estudo de Impacte Social, realizado no âmbito do projecto SISAV 
Apresenta-se, seguidamente, o resumo das principais conclusões do inquérito 
realizado em 2006, no âmbito da instalação do CIRVER SISAV, a uma amostra da 
população residente na área envolvente (Carregueira e Arrepiado, na Freguesia da 
Carregueira, e Pereira, Vale de Mestre e Portela na Freguesia de Santa Margarida da 
Coutada). 
 
Os benefícios mais citados, resultantes da implementação do projecto são: 
 
• A criação de novos empregos; 

• Atrair mais indústrias ligadas ao ambiente (Eco-Parque); 

• Atrair mais jovens e técnicos para o concelho; 

• A construção de novas estradas; 

• Dinamizar a economia local. 
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Os prejuízos mais citados são: 
 
• O aumento do tráfego de camiões; 

• O aumento da poluição. 
 

As consequências menos prováveis são: 
 
• A diminuição do valor das propriedades; 

• O aumento do barulho. 
 

A qualidade ambiental e o sossego são as vantagens de viver nestas zonas, mais 
referidas pelos inquiridos, seguindo-se o facto de ser a sua terra natal e onde vivem 
os amigos. 
 
Esta percepção da qualidade de vida ambiental existente na zona contrasta com os 
riscos da implementação do projecto percepcionados pelos inquiridos. Estes 
consideraram que os riscos associados ao projecto ainda se conhecem mal (só se irão 
conhecer daqui a uns anos e são conhecidos pelos técnicos), podem ser perigosos e 
afectam a si e à sua família. Consideraram, ainda, que são difíceis de controlar pelas 
autoridades e difíceis de detectar. 
 
Relativamente às desvantagens de viver nestas zonas, a falta de infra-estruturas e de 
emprego são as mais apontadas. A falta de transportes públicos e a assistência 
médica são também problemas referidos pelos inquiridos. 
 
É, provavelmente, esta percepção da dificuldade do desenvolvimento económico e 
social local que pode estar a impulsionar a concordância com a instalação do projecto 
na zona, visto que este é associado à ideia de motor de arranque para a dinamização. 
 
Finalmente, as entidades mais referidas como “confiáveis” são o Presidente da 
Câmara e os Vereadores, o que aponta para a força do poder local e alguma 
desconfiança em relação ao poder central. 

 
 Conclusão 
A credibilidade granjeada pelo Eco-Parque do Relvão é percepcionada pela 
população e pelas autoridades locais como uma garantia em termos de segurança 
(não se registam quaisquer protestos), para além de que a sua criação e 
desenvolvimento estão associados ao desenvolvimento local, não apenas em termos 
da criação de postos de trabalho e do incremento da actividade comercial, mas 
também da melhoria global da qualidade de vida da população. 
 
Existem, ainda, boas perspectivas de criação de novas acessibilidades, aspecto muito 
valorizado pela população, mas ainda não concretizado. 
 
O projecto do CIVTRHI é bem aceite pela população que, pela experiência resultante 
da existência e funcionamento do Eco-Parque do Relvão, confia na capacidade dos 
responsáveis para salvaguarda dos aspectos tecnológicos do projecto. 
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1.13.3 Síntese 

A implementação do projecto do CIVTRHI terá efeitos positivos a nível nacional, pelo 
seu valioso contributo para a gestão dos resíduos hospitalares e de outros resíduos, o 
que constituirá um impacte positivo, permanente e irreversível, de magnitude 
importante. 
 
A nível local irá dar origem à criação de postos de trabalho, temporários e permanentes, 
nas fases de construção (máximo de 61/dia) e de exploração (39 trabalhadores) o que 
constituirá um impacte positivo, considerado pouco significativo no primeiro caso, e 
importante no segundo. 
 
Como impactes negativos, embora de expressão pouco significativa, assinalam-se os 
incómodos resultantes da fase de construção e o aumento de tráfego nas vias 
circundantes, apesar de, nas fases de construção e de exploração, não haver lugar à 
passagem de camiões pelo interior da Carregueira ou de outras povoações situadas na 
envolvente. 
 
Em relação aos aspectos psicossociais, a avaliação efectuada permite antever que não 
são esperadas reacções negativas significativas, quer por parte da população residente, 
quer das entidades locais, enquanto as vantagens resultantes da implementação do Eco-
Parque e do projecto do CIVTRHI (criação de emprego, desenvolvimento económico e 
social, melhoria da qualidade de vida) sejam percepcionadas como mais importantes do 
que os inconvenientes (eventuais efeitos indesejáveis sobre a saúde da população e o 
ambiente, poluição, em geral, e aumento de tráfego). 
 

1.14 Efeitos sobre a saúde pública 

1.14.1 Considerações gerais 

Neste ponto apresenta-se uma avaliação do eventual impacte sobre a saúde da 
população, por efeito da exposição aos poluentes gasosos e partículas provenientes do 
CIVTRHI. 
 
O processo de avaliação desenvolveu-se segundo a metodologia preconizada pelo docu-
mento US-EPA “Human Health Risk Assessment Protocol for Hazardous Waste 
Combustion Facilities” (US-EPA, September 2005). 
 
A referida metodologia encontra-se representada, esquematicamente, na Figura V.5. 
 

1.14.2 Cenários de exposição 

De acordo com a metodologia citada, foram avaliados os seguintes cenários de 
exposição: 
 

• Residente adulto; 
• Residente criança; 
• Risco agudo. 
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Figura V.5 – Metodologia de avaliação dos efeitos sobre a saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cenário – Residente Adulto 

A EPA recomenda que sejam avaliadas as seguintes vias de exposição: 
 
– Inalação directa de vapores e partículas; 
– Ingestão ocasional de solo; 
– Ingestão de água de superfície; 
– Ingestão de alimentos produzidos nos domicílios (carne, leite, ovos, em contexto 

rural). 
 
No presente estudo, apenas foi avaliada a exposição pela via de inalação directa de 
vapores e partículas, uma vez que não foi possível dispor de dados de modelação das 
outras vias de exposição, designadamente dados sobre a deposição e transporte de 
poluentes na água e nos alimentos.  
 
No presente cenário, são avaliados os efeitos crónicos, a longo prazo. 

 

Identificação dos 
poluentes perigosos

Estimativa da emissão 
de poluentes 

Estudo da dispersão 
atmosférica (concentração de 
poluentes ao nível do solo,  a 
longo prazo ‐ anual ‐ e curto 

prazo – horária) 

Estudo da exposição 
(cálculo da captação 

via inalação) 

Caracterização do risco 
(determinação do índice de 
perigo e do risco de cancro 

devidos à inalação) 

Parâmetros por defeito (taxa de
inalação, tempo, frequência e
duração de exposição, tempo
médio de exposição associado a
doenças cancerosas e a outras
doenças) 

Valores de referência‐saúde
para a exposição via inalação
(concentração e factor de
risco) (US‐EPA e OMS) 
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Cenário – Residente criança 

Também neste cenário, foi realizada a avaliação da exposição pela via de inalação 
directa de vapores e partículas. 
 
Neste cenário, são avaliados os efeitos crónicos, a longo prazo. 
 
Cenário – Risco agudo 

O cenário referente ao risco agudo visa quantificar o efeito a curto prazo da 
exposição, pela via da inalação directa de vapores e partículas, às concentrações 
máximas (1 hora) de poluentes de potencial risco emitidos pelo CIVTRHI.  
 

1.14.3  Poluentes 

O documento da EPA anteriormente citado indica os poluentes identificados nas emis-
sões de instalações de incineração de resíduos, nos EUA (ver Quadro V.13). 

Os poluentes ou compostos assinalados no Quadro V.13 são referidos, pela EPA, como 
COPCs – “compounds of special concern”. 

Dos poluentes ou compostos assinalados no Quadro V.13, dever-se-ão encontrar, nas 
emissões do CIVTRHI, de acordo com o projecto, os seguintes compostos: 
 

• Óxidos de azoto; 

• Dióxido de enxofre; 

• Partículas; 

• Monóxido de carbono; 

• Carbono orgânico; 

• Ácido clorídrico; 

• Ácido fluorídrico; 

• Mercúrio; 

• Cádmio+Tálio; 

• Metais; 

• Dioxinas. 
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Quadro V.13 – COPCs (Compounds of special concern) identificados nas emissões de 
instalações de incineração de resíduos nos EUA  

Tipo de Incinerador (a) 

Poluente RSU 
(5)  

Hospitalares 
(7) 

Biomassa 
(4) 

Estrume 
(1) 

Pneus 
(1) 

Biogás de 
Aterro 

(20) 

Lamas e 
Gases (b) 

(5) 
Óxidos de Azoto √ √ √ √ √ √ √ 
Óxidos de Enxofre √ √ ND √ √ √ √ 
Partículas √ √ √ √ √ √ √ 
Monóxido de Carbono √ √ √ √ √ √ √ 
Hidrocarbonetos Totais √ √ √ √ √ √ √ 
Ácido Clorídrico √ √ NA NA √ NA NA 
Ácido Fluorídrico √ NA NA NA NA NA NA 
Amónia NA NA √ NA √ NA NA 
Dióxido de Carbono √ √ √ √ √ NA √ 
Oxigénio √ √ √ √ √ NA √ 
Arsénio √ √ √ NA √ √ √ 
Berílio √ NA NA NA √ √(c) √ 
Cádmio √ √ √ NA ND √(c) √ 
Crómio Total √ √ √ NA √ √ √ 
Crómio Hexavalente ND √ NA NA √ NA NA 
Cobre √ NA NA NA NA √ NA 
Mercúrio √ √ NA NA ND √ √ 
Ferro NA NA √ NA NA NA NA 
Manganês NA NA √ NA NA NA NA 
Níquel √ √ √ NA ND √ √ 
Chumbo √ √ √ NA ND √ √ 
Zinco NA NA NA NA NA √ NA 
Hidroc. Poliaromáticos (c) √ NA √ NA √ NA NA 
Bifenilos Policlorados (c) √ ND √ NA √ NA NA 
CP (b) √ NA √ NA √ NA NA 
CB (b) √ NA √ NA √ NA NA 
Benzeno √ √ √ NA NA NA NA 
Dioxinas Dibenzo(c) 
Policloradas √ √ √ NA √ NA NA 

Dibenzofuranos Policlorados √ √ √ NA √ NA NA 
2,3,7,8 
Tetraclorodibenzodioxina (c) √ √ √ NA √ NA √ 

Notas Fonte: EPA, 2005 
√ – Detectado pelo menos numa análise de emissões 
ND – Não detectado em nenhuma análise de emissões 
NA – Análise não efectuada 
(a)  – Número de instalações onde foram efectuadas análises 
(b)  – De tratamento de efluentes 
(c)  – Isómeros e/ou homólogos não detectados foram adicionados aos valores totais como metade do respectivo limite de 

detecção 
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Relativamente a alguns desses poluentes, considerou-se, para cenário toxicológico a 
reter na avaliação, a situação mais desfavorável, designadamente nos seguintes casos: 
 

– Exposição ao crómio na sua forma hexavalente; 

– Exposição ao mercúrio na sua forma elementar; 

– Exposição a dioxinas na forma “2,3,7,8-tetraclorodibenzodioxina” (TCDD); 

– Exposição a compostos orgânicos na forma “benzeno”. 
 
Os metais presentes nas emissões do CIVTRHI foram desdobrados de acordo com a 
lista a seguir indicada, tendo-se considerado quantitativos dos mesmos em proporção 
idêntica à que é conhecida em instalações semelhantes1: 
 

- Antimónio;        - Chumbo; 
- Arsénio;                         - Níquel; 
- Cobalto;                         - Vanádio; 
- Crómio (VI). 

 
1.14.4  Efeitos sobre a saúde associados aos poluentes considerados 

No Quadro V.14, apresentam-se os efeitos sobre a saúde potencialmente associados aos 
compostos considerados. 
 

1.14.5  Concentração de poluentes no ar ambiente 

A concentração de poluentes no ar ambiente, ao nível do solo, é determinada por 
modelação da dispersão atmosférica na zona envolvente do CIVTRHI, conhecidas as 
emissões na fonte e as condições que determinam a dispersão atmosférica. 
 
Determinam-se, assim, as concentrações máximas de cada poluente e a respectiva 
localização, na envolvente da fonte de emissão, e a concentração junto de determinados 
receptores considerados sensíveis. No caso do CIVTRHI considera-se, como receptor 
sensível, a povoação da Carregueira, situada a cerca de 5 km da fonte de emissão. 
 
Para a simulação da dispersão atmosférica de poluentes foi utilizado o modelo utilizado 
na caracterização da situação de referência (ver ponto 8.2.5 do Capítulo IV do presente 
relatório) e na avaliação de impactes na qualidade do ar (ponto 1.8.2.2.1). 
 
Foram utilizados dados meteorológicos, horários, em tempo real, de um ano de dados 
meteorológicos (2009). 

                                                 
1 Cf. Requalificação da Central de Incineração de Resíduos Hospitalares, EIA, IDAD,  2005 
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Quadro V.14 – Compostos considerados e efeitos potenciais sobre a saúde 

 

Composto Efeitos potenciais associados à exposição por via inalatória 

• Óxidos de azoto 
• Exposição aguda - irritante do aparelho respiratório 
• Exposição crónica - redução da função pulmonar, agravamento da asma e outros efeitos respiratórios 

• Dióxido de enxofre 
• Exposição aguda - irritante do aparelho respiratório 
• Exposição crónica - redução da função pulmonar, agravamento da asma e outros efeitos respiratórios 

• Matéria particulada (PM10) • Efeitos respiratórios, mortalidade aumentada 
• Monóxido de carbono • Efeitos agudos sobre o sistema nervoso central devido à formação de carboxihemoglobina 
• Antimónio • Irritante 

• Arsénio • Cancro do pulmão e vários efeitos sistémicos designadamente respiratórios, gastrointestinais, cardiovasculares, dermatite, 
alterações oculares e neurológicas 

• Cádmio • Cancro do pulmão e efeitos ao nível dos sistemas renal, respiratório e do desenvolvimento 
• Cobalto • Alterações respiratórias, dermatite alérgica 
• Crómio (VI) • Cancro do pulmão, irritante, efeitos alérgicos e respiratórios 
• Chumbo • Cancro, efeitos neurológicos e ao nível do desenvolvimento e sistema reprodutor 
• Mercúrio • Irritante, efeitos neurológicos, gastrointestinais e renais 
• Níquel • Dermatite, alterações respiratórias, cancro do pulmão 
• Tálio • Efeitos neurológicos 
• Vanádio • Irritante, efeitos respiratórios 
• TCDD • Disruptor endócrino associado a vários tipos de cancro 
• Ácido clorídrico • Irritante, efeito sobre a árvore respiratória superior 

• Benzeno • Leucemia e outras alterações ao nível do sistema hematológico, efeitos neurológicos, hepáticos, cardiovasculares e sistema 
reprodutor 
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1.14.6 Quantificação da exposição por inalação 

O cálculo das taxas de exposição específicas para cada poluente e para cada cenário 
considerado envolve os seguintes parâmetros: a concentração específica no ar ambiente, 
a taxa de captação individual, o peso do indivíduo, a frequência e a duração da 
exposição. A média diária de captação via inalação (ADI) do respectivo poluente é 
calculada de acordo com a equação indicada em 1.14.9, adiante. 
 

1.14.7 Caracterização do risco (risk) e do perigo (hazard)1 

O risco (risk) e o perigo (hazard) são função das seguintes variáveis: 
 

– Exposição por inalação; 

– Valores de referência para a toxicidade (toxicity benchmarks)2, com vista ao 
cálculo do risco de doenças cancerosas (excess lifetime cancer risks) e do perigo 
associado às doenças não cancerosas (noncancer hazards), relativos a cada 
poluente, a cada cenário de exposição e a cada receptor; o risco e o perigo, para 
cada cenário de exposição e para cada receptor, são obtidos pela soma dos valores 
referentes aos diferentes poluentes. 

 
O risco é a probabilidade de que um determinado receptor contraia uma doença 
cancerosa. A EPA recomenda a adopção do método do “declive” (slope) ou do “factor 
unitário de risco” para avaliação do risco. Por exemplo, um risco de 1x10-5 significa 
que um indivíduo tem uma probabilidade em 100 000 de contrair uma doença 
cancerosa, ao longo da sua vida, como resultado da exposição estimada. 
 
O perigo não é uma probabilidade, mas sim o quociente entre a exposição real e uma 
exposição/concentração de referência. A exposição/concentração de referência é 
calculada para igual período de exposição e é tal que não coloque apreciável 
possibilidade de efeitos adversos sobre a saúde dos receptores, incluindo grupos 
especiais de população. 
 

1.14.8 Quantificação do risco de contrair doenças cancerosas 

Como descrito atrás, o risco representa a probabilidade incremental de que um 
indivíduo contraia uma doença cancerosa ao longo da sua vida, em resultado da 
exposição específica a um determinado composto carcinogénico. 
 

                                                 
1 Na acepção do documento da US-EPA “Human Health Risk Assessment Protocol for Hazardous Waste Combustion Facilities”, 

“risco” encontra-se associado às doenças cancerosas e “perigo” encontra-se associado às doenças não cancerosas. 
2 Conforme “Human Health Risk Assessment Protocol Companion Databese (HHRAP Database)”, US-EPA ou “Air Quality 

Guidelines for Europe”, OMS, 2000 (2.ª edição) 
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É determinado pela seguinte equação: 
 

Risco de cancro = ADI * CSF, em que: 

– ADI – inalação média diária do poluente carcinogénico (mg/kg-dia) 
– CSF – factor de declive referente ao cancro por inalação (mg/kg-dia)-1 (inhalation 

cancer slope factor) 

e 

CSF = (URF*70*1000)/20, em que: 

– URF - Factor unitário de risco por inalação (µg/m3)-1 (fonte EPA) (Inhalation Unit 
Risk Factor) 

 
O risco, para cada cenário de exposição e para cada receptor, é obtido pela soma dos 
valores referentes aos diferentes poluentes: 
 

Risco de cancroT = ∑i Risco de cancroi, em que: 

– Risco de cancroT é o risco de cancro total 
– Risco de cancroi é o risco de cancro referente a cada poluente 

 
Define-se, como cenário de exposição máxima para o adulto residente, o risco 
incremental para um adulto, com um tempo médio de vida de 70 anos, que esteve 
exposto aos níveis máximos estimados pelo modelo durante 30 anos consecutivos, 
350 dias por ano, 24 horas por dia. Para a criança residente, as condições de exposição 
são semelhantes, mas o tempo de exposição é de 6 anos.  
 

1.14.9 Quantificação do perigo de contrair doenças não cancerosas 

O modelo de avaliação assume que, para a maioria dos compostos com efeitos não 
cancerígenos, existe um limiar abaixo do qual não se manifestam os efeitos adversos1. 
 
A metodologia de avaliação envolve as seguintes operações: 
 

• Determinação do quociente entre a concentração do poluente estimada e uma 
concentração de referência (RfC); 

• Determinação do quociente entre a quantidade de poluente inalada e uma dose de 
referência (RfD). 

 
A concentração de referência (RfC) é a concentração diária que origina uma exposição 
que não apresenta efeitos adversos sobre a saúde, mesmo em populações sensíveis. 
 
A dose de referência (RfD) é a inalação diária que se estima não apresentar efeitos 
adversos sobre a saúde, mesmo em populações sensíveis, ao longo de 70 anos de vida. 

                                                 
1 Alguns compostos, como o chumbo e o ozono, não apresentam o limiar descrito, isto é, não existe nenhum valor de exposição 

abaixo do qual não se manifestem os efeitos adversos. 
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Os quocientes referidos acima são descritos como “quocientes de perigo” HQ (hazard 
quotients) e são determinados através das seguintes equações: 

 
Método 1  

HQ = Car/RfC, em que:  
 
– Car – concentração do poluente no ar (mg/m3);  
– RfC – Concentração de referência (mg/m3) (US-EPA) ou valores de referência da 

OMS. 
 
Método 2  

HQ = ADI/[(RfC*20)/70], em que: 
 
– ADI – Inalação média diária do poluente (mg/kg/day);  
– RfC – Concentração de referência (mg/m3) (US-EPA) ou valores de referência da 

OMS. 

e 

ADI = (Car*IR*ET*EF*ED*0.001)/(BW*AT*365), em que:  

– Car – concentração do poluente no ar (mg/m3); 
– IR – Taxa de inalação, m3/h (Inhalation Rate);  
– ET – Tempo de exposição, h/dia (Exposure Time);  
– EF – Frequência da exposição, dias/ano (Exposure Frequency);  
– ED – Duração de exposição, anos (Exposure Duration);  
– BW – Peso do indivíduo, kg (Body weight);  
– AT – Tempo médio não-cancro, anos (Averaging Time);   
– AT – Tempo médio cancro, anos (Averaging Time). 
 

Se o receptor estiver exposto a múltiplos poluentes associados a efeitos não 
cancerígenos, o perigo total é obtido pela soma dos valores referentes aos diferentes 
poluentes, sendo referido como Índice de Perigo HI (Hazard Index). 
 

HI = ∑i HQi, em que: 
 

– HI é o índice de perigo;  
– HQ é o quociente de perigo referente a cada poluente. 

 
No caso das doenças não cancerosas, os cenários de exposição são idênticos aos 
referidos atrás para as doenças cancerosas, mas considera-se que o perigo só existe 
enquanto a exposição ocorre, isto é, durante 30 ou 6 anos, respectivamente para adulto e 
para criança.  
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1.14.10 Quantificação da exposição aguda por inalação 

A US-EPA recomenda que, para além dos efeitos crónicos, a longo prazo, se avaliem os 
efeitos agudos, a curto prazo, designadamente os resultantes da exposição, por inalação, 
a vapores e partículas, com concentrações de curto prazo (tipicamente, 1 hora). 
 
A exposição aguda por inalação é medida pelo “Quociente Agudo de Perigo” (Acute 
Hazard Quotient) e é determinada pela seguinte equação: 
 

AHQinh =(Caguda*0.001)/AIEC, em que: 
 

– AHQinh inalação – Quociente agudo de perigo (acute hazard quotient); 
– Caguda – Concentração aguda no ar (máximos horários); 
– AIEC – Critérios de exposição aguda por inalação, mg/m3 (Acute inhalation 

exposure criteria, EPA) ou valores de referência da OMS para exposição aguda. 
 

1.14.11 Resultados 

Nos Quadros V.15, V.16 e V.17, apresentam-se os resultados dos cálculos efectuados 
segundo a metodologia acima descrita. 
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Quadro V.15 – Caracterização do risco e perigo – Exposição via inalação – Adulto residente 

Concentração máxima 

Poluente 
Car 

Média anual
(µg/m3) 

ADI 
Não-cancro 
(mg/kg/dia) 

ADI 
Cancro 

(mg/kg/dia)

HQ 
Método 1 

HQ 
Método 2 

Risco de 
Cancro 

Óxidos de azoto 6,0 x 10-1 1,2 x 10-4 NA 1,5 x 10-2 1,1 x 10-2 NA 
Dióxido de enxofre 1,5 x 10-1 3,1 x 10-5 NA 3,0 x 10-3 2,2 x 10-3 NA 
Matéria particulada (PM10) 3,0 x 10-2 - NA ND ND NA 
Monóxido de carbono 1,5 x 10-1 - NA ND ND NA 
Antimónio 1,8 x 10-4 3,7 x 10-8 1,6 x 10-8 1,3 x 10-4 9,2 x 10-5 ND 
Arsénio 3,2 x 10-4 6,7 x 10-8 2,9 x 10-8 1,1 x 10-2 7,8 x 10-3 4,3 x 10-7 
Cádmio 3,9 x 10-5 8,1 x 10-9 3,5 x 10-9 2,0 x 10-4 1,4 x 10-4 2,2 x 10-8 
Cobalto 3,2 x 10-5 6,7 x 10-9 2,9 x 10-9 ND ND ND 
Crómio (VI) 3,2 x 10-4 6,7 x 10-8 2,9 x 10-8 4,1 x 10-2 2,9 x 10-2 1,2 x 10-6 
Chumbo 1,8 x 10-4 3,7 x 10-8 1,6 x 10-8 1,2 x 10-4 8,6 x 10-5 6,6 x 10-10

Mercúrio 1,2 x 10-4 2,4 x 10-8 1,0 x 10-8 3,9 x 10-4 2,8 x 10-4 NA 
Níquel 3,2 x 10-4 6,7 x 10-8 2,9 x 10-8 1,6 x 10-3 1,2 x 10-3 2,4 x 10-8 
Tálio 1,1 x 10-4 2,3 x 10-8 9,9 x 10-9 ND ND NA 
Vanádio 1,5 x 10-4 3,0 x 10-8 1,3 x 10-8 ND ND NA 
TCDD1 3,0 x 10-10 6,2 x 10-14 2,6 x 10-14 ND ND 3,0 x 10-18

Ácido clorídrico 3,0 x 10-2 6,3 x 10-6 2,7 x 10-6 1,5 x 10-3 1,1 x 10-3 NA 
Benzeno 2,3 x 10-2 4,8 x 10-6 2,0 x 10-6 7,7 x 10-4 5,6 x 10-4 5,6 x 10-8 

Concentração na Carregueira 

Poluente 
Car 

Média anual
(µg/m3) 

ADI 
Não-cancro 
(mg/kg/dia) 

ADI 
Cancro 

(mg/kg/dia)

HQ 
Método 1 

HQ 
Método 2 

Risco de 
Cancro 

Óxidos de azoto 6,0 x 10-3 1,3 x 10-6 NA 1,5 x 10-4 1,1 x 10-4 NA 
Dióxido de enxofre 1,5 x 10-3 3,1 x 10-7 NA 3,0 x 10-5 2,2 x 10-5 NA 
Matéria particulada (PM10) 3,1 x 10-4 - NA ND ND NA 
Monóxido de carbono 1,5 x 10-3 - NA ND ND NA 
Antimónio 9,6 x 10-5 2,0 x 10-8 8,6 x 10-9 6,9 x 10-5 5,0 x 10-5 ND 
Arsénio 1,8 x 10-4 3,6 x 10-8 1,6 x 10-8 5,8 x 10-3 4,2 x 10-3 2,3 x 10-7 
Cádmio 2,1 x 10-5 4,4 x 10-9 1,9 x 10-9 1,1 x 10-4 7,7 x 10-5 1,2 x 10-8 
Cobalto 1,8 x 10-5 3,6 x 10-9 1,6 x 10-9 ND ND ND 
Crómio (VI) 1,8 x 10-4 3,6 x 10-8 1,6 x 10-8 2,2 x 10-2 1,6 x 10-2 6,5 x 10-7 
Chumbo 9,6 x 10-5 2,0 x 10-8 8,6 x 10-9 6,4 x 10-5 4,7 x 10-5 3,6 x 10-10

Mercúrio 1,2 x 10-6 2,4 x 10-10 1,0 x 10-10 3,9 x 10-6 2,9 x 10-6 NA 
Níquel 1,8 x 10-4 3,6 x 10-8 1,6 x 10-8 8,8 x 10-4 6,3 x 10-4 1,3 x 10-8 
Tálio 6,0 x 10-5 1,2 x 10-8 5,4 x 10-9 ND ND NA 
Vanádio 7,9 x 10-5 1,6 x 10-8 7,0 x 10-9 ND ND NA 
TCDD1 3,0 x 10-12 6,3 x 10-16 2,7 x 10-16 ND ND 3,1 x 10-20

Ácido clorídrico 3,1 x 10-4 6,4 x 10-8 2,7 x 10-8 1,5 x 10-5 1,1 x 10-5 NA 
Benzeno 2,4 x 10-4 5,0 x 10-8 2,1 x 10-8 8,0 x 10-6 5,8 x 10-6 5,8 x 10-10

1 2,3,7,8-Tetraclorodibenzodioxina (TCDD)  ND – Não disponível (não existem valores de referência) 
Car - Concentração no ar NA – Não aplicável (não são identificados efeitos cancerígenos) 
ADI - Captação via inalação  
HQ - Coeficiente de perigo devido a inalação 
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Quadro V.16 – Caracterização do risco e perigo – Exposição via inalação – Criança residente 

Concentração máxima 

Poluente 
Car 

Média anual
(µg/m3) 

ADI 
Não-cancro 
(mg/kg/dia) 

ADI 
Cancro 

(mg/kg/dia)

HQ 
Método 1 

HQ 
Método 2 

Risco de 
Cancro 

Óxidos de azoto 6,0 x 10-1 2,8 x 10-4 NA 1,5 x 10-2 2,4 x 10-2 NA 
Dióxido de enxofre 1,5 x 10-1 6,9 x 10-5 NA 3,0 x 10-3 4,8 x 10-3 NA 
Matéria particulada (PM10) 3,0 x 10-2 - NA ND ND NA 
Monóxido de carbono 1,5 x 10-1 - NA ND ND NA 
Antimónio 1,8 x 10-4 8,2 x 10-8 7,0 x 10-9 1,3 x 10-4 2,0 x 10-4 ND 
Arsénio 3,2 x 10-4 1,5 x 10-7 1,3 x 10-8 1,1 x 10-2 1,7 x 10-2 1,9 x 10-7 
Cádmio 3,9 x 10-5 1,8 x 10-8 1,5 x 10-9 2,0 x 10-4 3,2 x 10-4 9,7 x 10-9 
Cobalto 3,2 x 10-5 1,5 x 10-8 1,3 x 10-9 ND ND ND 
Crómio (VI) 3,2 x 10-4 1,5 x 10-7 1,3 x 10-8 4,1 x 10-2 6,5 x 10-2 5,4 x 10-7 
Chumbo 1,8 x 10-4 8,2 x 10-8 7,0 x 10-9 1,2 x 10-4 1,9 x 10-4 2,9 x 10-10

Mercúrio 1,2 x 10-4 5,3 x 10-8 4,6 x 10-9 3,9 x 10-4 6,2 x 10-4 NA 
Níquel 3,2 x 10-4 1,5 x 10-7 1,3 x 10-8 1,6 x 10-3 2,6 x 10-3 1,1 x 10-8 
Tálio 1,1 x 10-4 5,2 x 10-8 4,4 x 10-9 ND ND NA 
Vanádio 1,5 x 10-4 6,7 x 10-8 5,8 x 10-9 ND ND NA 
TCDD1 3,0 x 10-10 1,4 x 10-13 1,2 x 10-14 ND ND 1,4 x 10-18

Ácido clorídrico 3,0 x 10-2 1,4 x 10-5 1,2 x 10-6 1,5 x 10-3 2,4 x 10-3 NA 
Benzeno 2,3 x 10-2 1,1 x 10-5 9,1 x 10-7 7,7 x 10-4 1,2 x 10-3 2,5 x 10-8 

Concentração na Carregueira 

Poluente 
Car 

Média anual
(µg/m3) 

ADI 
Não-cancro 
(mg/kg/dia) 

ADI 
Cancro 

(mg/kg/dia)

HQ 
Método 1 

HQ 
Método 2 

Risco de 
Cancro 

Óxidos de azoto 6,0 x 10-3 2,8 x 10-6 NA 1,5 x 10-4 2,4 x 10-4 NA 
Dióxido de enxofre 1,5 x 10-3 7,0 x 10-7 NA 3,0 x 10-5 4,9 x 10-5 NA 
Matéria particulada (PM10) 3,1 x 10-4 - NA ND ND NA 
Monóxido de carbono 1,5 x 10-3 - NA ND ND NA 
Antimónio 9,6 x 10-5 4,4 x 10-8 3,8 x 10-9 6,9 x 10-5 1,1 x 10-4 ND 
Arsénio 1,8 x 10-4 8,1 x 10-8 6,9 x 10-9 5,8 x 10-3 9,4 x 10-3 1,0 x 10-7 
Cádmio 2,1 x 10-5 9,8 x 10-9 8,4 x 10-10 1,1 x 10-4 1,7 x 10-4 5,3 x 10-9 
Cobalto 1,8 x 10-5 8,1 x 10-9 6,9 x 10-10 ND ND ND 
Crómio (VI) 1,8 x 10-4 8,1 x 10-8 6,9 x 10-9 2,2 x 10-2 3,5 x 10-2 2,9 x 10-7 
Chumbo 9,6 x 10-5 4,4 x 10-8 3,8 x 10-9 6,4 x 10-5 1,0 x 10-4 1,6 x 10-10

Mercúrio 1,2 x 10-6 5,4 x 10-10 4,7 x 10-11 3,9 x 10-6 6,3 x 10-6 NA 
Níquel 1,8 x 10-4 8,1 x 10-8 6,9 x 10-9 8,8 x 10-4 1,4 x 10-3 5,8 x 10-9 
Tálio 6,0 x 10-5 2,8 x 10-8 2,4 x 10-9 ND ND NA 
Vanádio 7,9 x 10-5 3,6 x 10-8 3,1 x 10-9 ND ND NA 
TCDD1 3,0 x 10-12 1,4 x 10-15 1,2 x 10-16 ND ND 1,4 x 10-20

Ácido clorídrico 3,1 x 10-4 1,4 x 10-7 1,2 x 10-8 1,5 x 10-5 2,5 x 10-5 NA 
Benzeno 2,4 x 10-4 1,1 x 10-7 9,5 x 10-9 8,0 x 10-6 1,3 x 10-5 2,6 x 10-10

1 2,3,7,8-tetraclorodibenzodioxina (TCDD)  ND – Não disponível (não existem valores de referência) 
Car - Concentração no ar NA – Não aplicável (não são identificados efeitos cancerígenos)) 
ADI - Captação via inalação  
HQ - Coeficiente de perigo devido a inalação 
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Quadro V.17 – Caracterização do risco e perigo – Exposição via inalação – Inalação aguda 

Concentração máxima 

Poluente 
Cacute 
Max. 

(µg/m3) 

AHQinh 
Max. 

Óxidos de azoto 2,4 x 101 1,2 x 10-1 
Dióxido de enxofre 5,9 1,7 x 10-2 
Matéria particulada (PM10) 1,2 ND 
Monóxido de carbono 5,9 ND 
Antimónio 8,2 x 10-3 5,4 x 10-6 
Arsénio 1,5 x 10-2 7,8 x 10-2 
Cádmio 1,8 x 10-3 6,0 x 10-5 
Cobalto 1,5 x 10-3 ND 
Crómio (VI) 1,5 x 10-3 9,9 x 10-6 
Chumbo 8,2 x 10-3 5,4 x 10-5 
Mercúrio 4,6 x 10-3 2,5 x 10-3 
Níquel 1,5 x 10-2 2,5 x 10-3 
Tálio 5,1 x 10-3 1,7 x 10-5 
Vanádio 6,7 x 10-3 ND 
TCDD1 1,2 x 10-8 7,8 x 10-9 
Ácido clorídrico 1,2 5,7 x 10-4 
Benzeno 9,2 x 10-1 7,1 x 10-4 

Concentração na Carregueira 

Poluente 
Caguda 
Max. 

(µg/m3) 

AHQinh 
Max. 

Óxidos de azoto 7,2 3,6 x 10-2 
Dióxido de enxofre 1,8 5,1 x 10-3 
Matéria particulada (PM10) 3,7 x 10-1 ND 
Monóxido de carbono 1,8 ND 
Antimónio 1,4 x 10-3 9,1 x 10-7 
Arsénio 2,5 x 10-3 1,3 x 10-2 
Cádmio 3,0 x 10-4 9,9 x 10-6 
Cobalto 2,5 x 10-4 ND 
Crómio (VI) 2,5 x 10-3 1,6 x 10-5 
Chumbo 1,4 x 10-3 9,1 x 10-6 
Mercúrio 1,4 x 10-3 7,8 x 10-4 
Níquel 2,5 x 10-3 4,1 x 10-4 
Tálio 8,5 x 10-4 2,8x 10-6 
Vanádio 1,1 x 10-3 ND 
TCDD1 3,6 x 10-9 2,4 x 10-9 
Ácido clorídrico 3,7 x 10-1 1,7 x 10-4 
Benzeno 2,8 x 10-1 2,2 x 10-4 

1 2,3,7,8-tetraclorodibenzodioxina (TCDD)                                         
Caguda - Concentração aguda no ar (máximos horários) ND – não disponível 
AHQinh inalação: Quociente agudo de perigo (acute hazard quotient) 
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O Quadro V.18 apresenta a estimativa do Risco Total (relativo a doenças cancerosas) e 
o Índice de Perigo Total (relativo a doenças não cancerosas). 
 
Quadro V.18 – Risco total e caracterização do perigo devido a exposição por via inalatória 

Cenário HI1 
Método 1 

HI1 
Método 2 Risco de Cancro 

Adulto residente 
Exposição máxima 
Na Carregueira 

0,074 
0,029 

0,054 
0,021 

1,7 x 10-6 
9,1 x 10-7 

Criança residente 
Exposição máxima 
Na Carregueira 

0,074 
0,029 

0,119 
0,047 

7,7 x 10-7 

4,1 x 10-7 
 AHQinalação

2 Risco de cancro 
Risco Agudo   

Exposição máxima 0,219 NA 
Na Carregueira 0,056 NA 

1 HI - Hazard Index (somatório de todos os HQs para todos os COPCs avaliados para o cenário) 
2 AHQinalação: quociente agudo de perigo (acute hazard quotient)  

 
1.14.12 Conclusões 

No ponto anterior, apresentaram-se os resultados da avaliação efectuada, que mostram 
que, no pior cenário, o risco de contrair doenças cancerosas, devido à exposição por via 
inalatória, é de 1,7x10-6, isto é, em condições de exposição máxima, a probabilidade 
individual é de 1 indivíduo em 600 000 contrair uma doença cancerosa. Os resultados 
indicam, ainda, que os adultos apresentam um risco mais elevado que as crianças. 
 
Na povoação da Carregueira o risco máximo é menor, com um valor estimado de   
9,1x10-7, isto é, uma probabilidade individual de cerca de 1 indivíduo em 1 000 000. 
 
Os riscos acima determinados são baixos quando comparados com riscos correntemente 
referidos na literatura, como os que se indicam no Quadro V.19. 
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Quadro V.19 – Riscos de acidente  

Riscos calculados com base em registos históricos 
Doenças associadas ao fumo de cigarros 1 em 3 
Doenças cancerosas (todas) 1 em 4 
Acidentes com automóveis (condutor ou passageiro) 1 em 80 
Acidentes domésticos 1 em 120 
Acidentes com automóveis (pedestre) 1 em 400 
Electrocussão 1 em 3000 
Ser atingido por um meteorito 1 em 25 000 
Ser atingido pela queda de um avião 1 em 200 000 

Riscos envolvendo uma relação dose-resposta 
Poluição do ar (zona Este dos EUA) 1 em 50 
Beber água contendo o valor limite de arsénio da EPA 1 em 100 
Beber água contendo o valor limite de clorofórmio da EPA 1 em 50 000 
Escola com a média de amianto dos EUA < 1 em 1 000 000 

Fonte: Regulating Environmental Hazards, R. Wilson, 2000 
 
Os Quadros V.15 e V.16 mostram que o crómio é o poluente que mais contribui para o 
risco de cancro. As dioxinas, representadas como TCDD, constituem o poluente 
perigoso que menos contribui para o referido risco. 
 
No entanto, admite-se que o risco atribuído ao crómio está sobrevalorizado, uma vez 
que se considerou todo o crómio emitido como hexavalente, a forma mais carcinogénica 
deste elemento. 
 
A formação da espécie crómio hexavalente é promovida pela presença de cloro e 
oxigénio na combustão, mas pode ser inibida pela presença de hidrogénio, enxofre, 
sódio e cálcio. O efeito da temperatura na formação de crómio hexavalente é menor que 
o efeito da composição do resíduo (Chen et al., 1998; Kashirenonov et al., 1998). Estes 
autores indicam valores máximos da forma crómio hexavalente entre 50 a 80%. 
 
O Quadro V.20 apresenta uma análise da sensibilidade do risco de cancro à 
percentagem da forma crómio hexavalente na exposição total de crómio. O quadro 
mostra que o risco de cancro é muito sensível à referida percentagem. Por exemplo, se a 
percentagem de crómio VI presente nas emissões da instalação se reduzir para 50%, a 
probabilidade individual de contrair uma doença cancerosa passa de 1 indivíduo em 
600 000 para 1 indivíduo em 930 000. 
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Quadro V.20 – Análise de sensibilidade à exposição de Crómio VI 

Risco de cancro Percentagem de crómio VI 
100% 80% 50% 

Adulto residente 
Exposição máxima 
Na Carregueira 

1,7 x 10-6 
9,1 x 10-7 

1,5 x 10-6 
7,8 x 10-7 

1,1 x 10-6 
5,9 x 10-7 

Criança residente 
Exposição máxima 
Na Carregueira 

7,7 x 10-7 
4,1 x 10-7 

6,7 x 10-7 

3,5 x 10-7 
5,1 x 10-7 
2,6 x 10-7 

 
No que se refere aos efeitos de doenças não cancerosas, os resultados obtidos para o 
valor de HI são todos inferiores a 1 (o valor máximo é de cerca de 0,12, nos cenários de 
exposição máxima, e de cerca de 0,05, nos cenários na Carregueira), mostrando que não 
é de esperar que os referidos efeitos se manifestem. 
 
Os resultados também indicam que as exposições agudas podem ser mais relevantes que 
a exposição crónica, com valores máximos de AHQinalação de 0,219 (valor significa-
tivamente abaixo do valor 1) e que os óxidos de azoto são os contribuintes mais 
relevantes. 
 

1.14.13 Síntese 

Em termos dos impactes do CIVTRHI na saúde pública, verifica-se que são negativos, 
mas pouco significativos. 
 

1.15 Ordenamento do Território e Condicionantes  

1.15.1 Identificação e avaliação de impactes 

O projecto será implementado no interior do Eco-Parque do Relvão, numa área afastada 
de qualquer aglomerado urbano, em cuja envolvente existe um aterro de RSU (resíduos 
sólidos urbanos), um aterro de RIB (resíduos industriais banais, uma central de triagem 
e dois CIRVER (Centro Integrado de Recuperação, Valorização e Eliminação de 
Resíduos Perigosos). Existem, ainda, dois loteamentos industriais, com cerca de 7 ha e 
de 25 ha, designados respectivamente por Eco-Parque - Fase I e Eco-Parque – Fase II, 
estando também prevista a construção de dois novos loteamentos, Eco-Parque – Fase III 
e Eco-Parque – Fase IV. 
 
De acordo com o PDM em vigor, o local de intervenção está classificado, na Carta de 
Ordenamento e de Condicionantes, como “Espaços Naturais e Culturais – Reserva 
Ecológica Nacional”. No entanto, foi aprovada a suspensão parcial do PDM para a área 
destinada à implantação do CIVTRHI - Centro Integrado de Valorização e Tratamento 
de Resíduos Hospitalares e Industriais (cerca de 5 ha), conforme atesta o Aviso 
n.º 18 069/2009, publicado no Diário da República n.º 199, II.ª Série, de 14 de Outubro. 
 
Mais recentemente, a Câmara deu início ao procedimento de alteração do PDM para a 
área de implantação do CIVTRHI, conforme anúncio publicado em Diário da 
República, 2.ª Série, n.º 231, de 29 de Novembro de 2010. 
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Assim, neste enquadramento, não se identificam situações de incompatibilidade do 
projecto com as figuras de ordenamento territorial aplicáveis. 
 
De referir, por outro lado, que o projecto de revisão do PDM já integra a área em estudo 
como Área Urbanizável Multiusos, mas a morosidade do processo e a necessidade de 
cumprimento do Regime da REN – Reserva Ecológica Nacional levou a que a Câmara 
Municipal tomasse a iniciativa de propor a suspensão parcial do PDM e a sua alteração. 
 
Outra situação passível de gerar um impacte negativo resulta do facto da área de 
intervenção estar abrangida pelas restrições aplicáveis às áreas percorridas por incêndios 
(Decreto-Lei n.º 327/90, alterado pelo Decreto-Lei n.º 34/99 e Decreto-Lei n.º 55/2007) 
em virtude do incêndio ocorrido na freguesia de Ulme, em Agosto de 2003, que destruiu 
uma área significativa de povoamentos florestais e matos. Esta situação, no entanto, está 
em vias de ser ultrapassada, na medida em que a Câmara Municipal da Chamusca, já 
requereu o levantamento das proibições aplicáveis às áreas percorridas por incêndios, 
conforme descrito na situação de referência. 
 
Assim, em relação ao ordenamento do território e condicionantes, conclui-se que o 
impacte da implantação do CIVTRHI será negativo, mas de magnitude pouco 
significativa. 
 

1.15.2 Síntese 

O projecto do CIVTRHI será implementado no Eco-Parque do Relvão, numa área 
classificada no PDM como “Espaços Naturais e Culturais” – Reserva Ecológica 
Nacional, mas que foi objecto de suspensão parcial do PDM e será sujeita a futura 
revisão, pelo que se considera não existir incompatibilidade do ponto de vista do 
ordenamento territorial. 
 
Em relação às proibições que recaem sobre as áreas percorridas por incêndio, a situação 
está em vias de ser ultrapassada, na medida em que a Câmara Municipal da Chamusca 
já deu início ao processo conducente a ultrapassar esse condicionalismo, nos termos da 
legislação aplicável. 
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2. ANÁLISE DE RISCO 

2.1 Introdução 

A análise de risco tem por objectivo identificar os riscos de acidentes potenciais que 
podem ocorrer nas instalações do Centro Integrado de Valorização e Tratamento de 
Resíduos Hospitalares e Industriais (CIVTRHI) e, paralelamente, descrever os meios 
disponíveis de minimização desses mesmos riscos. 
 
Um acidente potencial pode ter uma origem interna na instalação, ou estar ligado a um 
acontecimento externo. Assim, o Quadro V.21 apresenta uma sistematização das causas 
e tipos de acidentes que poderão ocorrer no CIVTRHI e, embora não constituindo uma 
sistematização exaustiva, permite tipificar os principais acontecimentos perigosos que 
poderão ocorrer na instalação.  
 

Quadro V.21 – Causas e Tipos de Acidentes 

Causa Exemplo Tipo de Incidente 

Sismo • Roturas de reservatórios, tubagem e derrames 
Natural 

Raios • Incêndio ou explosão 

Transporte de resíduos • Acidente em via de circulação com derrame ou 
derrame e incêndio 

Instalações nas proximidades 
• Onda de choque de uma explosão 
• Propagação de um incêndio 
• Cortes de água e electricidade 

Queda de aeronaves • Destruição parcial das instalações 

Exterior à instalação 

Factores humanos • Sabotagem 
• Actos mal intencionados 

Química e Biológica 

• Natureza dos produtos – Resíduos perigosos 
• Inflamabilidade – Volatilidade 
• Manuseamento – Misturas 
• Análise - Incompatibilidade 

Física 
• Sobrepressão 
• Sobreaquecimento 
• Derrames – Incêndio – Explosão 

Mecânica • Choque – Circulação interna de viaturas 
• Rotura de reservatórios de armazenagem e de tubagem 

Termodinâmica 

• Onda de choque 
• Explosões 
• Radiação térmica 
• Combustão – Incêndio 

Eléctrica • Corte de alimentação 
• Curto-circuito, incêndio, explosão 

Técnicas 

Diversas (corrosão, fadiga dos 
materiais, defeitos de constru-
ção) 

• Incidentes ou acidentes diversos 

In
te

rn
a 

à 
In

st
al

aç
ão

 

Humanas (ligadas à 
instalação) 

. Ignorância das instruções 

. Formação deficiente 

. Operação anómala 

. Deficiente manutenção 

• Diversos (desde o acidente sem gravidade até ao 
acidente mais grave) 
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Na presente análise de risco são identificadas as fontes de perigo, avaliados os riscos 
que representam, bem como as consequências para o ambiente e para a segurança, 
higiene e saúde no trabalho. 
 
Para minimizar os riscos, são descritas as medidas de prevenção, protecção e de 
intervenção, de forma a conseguir-se um nível adequado de segurança interna e externa 
nas instalações do CIVTRHI. 
 
A análise de risco foi efectuada em articulação com a temática da responsabilidade 
ambiental, definida na Directiva nº 2004/35/CE, de 21 de Abril, a qual foi transposta 
para a legislação portuguesa pelo Decreto-Lei nº 147/2008, de 29 de Julho, pelo que 
serão também avaliados os riscos ambientais associados ao funcionamento do 
CIVTRHI, incluindo: 
 

• Danos causados às espécies e habitats naturais protegidos; 

• Danos causados à água das massas de água superficial ou subterrânea; 

• Danos causados ao solo. 
 
De salientar que a caracterização da situação de referência do local de implementação 
do CIVTRHI e da envolvente em relação aos diferentes descritores ambientais está 
desenvolvida no Capítulo IV do presente EIA e que inclui as vertentes abrangidas pelo 
regime da responsabilidade ambiental. 
 
Não estando disponíveis na Agência Portuguesa do Ambiente (APA) metodologias 
recomendadas para a avaliação dos riscos associados à responsabilidade ambiental, ou 
seja, para a estimativa das probabilidades, consequências e avaliação dos riscos e danos 
de acidentes ambientais, foram seguidas as orientações da norma espanhola UNE 
1500008:2008, de Março de 2008, publicada pela AENOR – Asociación Española de 
Normalización y Certificación. 
 
Assim, de acordo com a norma UNE 1500008:2008, para além dos riscos associados a 
danos ambientais, foram avaliados os riscos de danos nas populações e no 
património/actividades produtivas na envolvente próxima do CIVTRHI, mas cuja 
responsabilidade não está abrangida pelo Decreto-Lei n.º 147/2008.  

  
2.2 Enquadramento na Legislação 

As instalações do CIVTRHI não vão ser abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 
12 de Julho, de acordo com a capacidade máxima de armazenagem de substâncias e 
preparações perigosas.  
 
Assim, no Quadro V.22 apresenta-se uma síntese dos quantitativos máximos de 
substâncias e preparações perigosas (incluindo resíduos), que serão armazenados nas 
instalações do CIVTRHI. Esses quantitativos estão agrupados por categorias de 
substâncias e preparações da Parte 2 e por substâncias designadas na Parte 1, tal como 
indicadas no Anexo I do Decreto-Lei n.º 254/2007.  
 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do CIVTHRI – Relatório 
V-274

Quadro V.22 – Verificação do enquadramento no DL n.º 254/2007 
(cálculo da acumulação) 

Substâncias Parte Classif. Arm.  
(t) Qsup Qinf q/Qsup q/Qinf

2 T 2 15 200 50 0,075 0,3 
2 F 7b 15 50 000 5 000 0,0003 0,003 . Solventes Halogenados 
2 N 9i 15 200 100 0,075 0,15 

         
. Solventes Não Halogenados 2 F 7b 35 50 000 5 000 0,0007 0,007 
         
. Pesticidas 2 N 9i 20 200 100 0,1 0,20 
         
. Ind. Farmacêutica e Medicamentos 2 N 9ii 50 500 200 0,1 0,25 
         
. PCB´s 2 T 2 4 200 50 0,02 0,08 
         
. Resíduos Laboratório 2 N 9ii 15 500 200 0,03 0,075 
         

2 T 2 20 200 50 0,1 0,4 . Medicamentos Citotóxicos e Citostáticos 
2 N 9i 20 200 100 0,1 0,2 

         
. Propano (GPL) 1 F+ 7a 15 200 50 0,075 0,3 
         

2 T 2 10 200 50 0,05 0,2 . Cinzas volantes da incineração 
2 N 9i 10 200 100 0,05 0,1 

         
. Gasóleo 1 N 9i 2,1 25 000 2 500 0,0001 0,0008
         
. Solução de Amónia (25%) 2 N 9i 0,9 200 100 0,0045 0,009 
         
. Acumulação (Categ. 1 e 2 (T+ e T)       0,245 0,980 
. Acumulação (Categ. 3 a 8) (O, R2, R3, F+, F)       0,076 0,310 
. Acumulação (Categ. 9i e 9ii) (N)       0,460 0,985 

 
2.3 Riscos Externos 

2.3.1 Localização 

As instalações do CIVTRHI localizam-se numa área anteriormente dedicada à 
exploração de pinheiro bravo, cujo incêndio lavrado em 2003 destruiu, estando 
actualmente ocupada por alguns sobreiros dispersos e essencialmente por formações 
arbustivas. 

O aglomerado mais próximo da área considerada para o CIVTRHI é a vila de 
Carregueira, que se situa a cerca de 5 km a Noroeste e as casas de habitação mais 
próximas localizam-se nas herdades de Valeira, a cerca de 850 m a Sudoeste e Galega 
Nova a cerca de 1 000 m a Nordeste.  

Por sua vez, as instalações existentes mais próximas do local do projecto são os dois 
CIRVER, situados a cerca de 1300 m a Norte, prevendo-se, no entanto, a construção de 
uma fábrica de bio-óleo, a cerca de 200 m a Sudeste. 
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Assim, os riscos da propagação de incêndios são reduzidos, estando essencialmente 
associados à ocorrência de incêndio nas áreas florestais próximas, designadamente a 
área de eucaliptal existente, localizada a Norte e Nordeste.  
 
A via rodoviária mais importante nas proximidades do CIVTRHI é a EN118, que 
atravessa o aglomerado de Carregueira. No entanto, os camiões de transporte de 
resíduos não irão circular em Carregueira, pois utilizarão a via de acesso aos aterros 
existentes de RSU e de RIB e aos CIRVER (EM 573). Esta situação apenas será 
mantida até à construção do IC3 e de uma nova estrada municipal de ligação ao Eco-
Parque do Relvão. 
 
Não existem vias ferroviárias nas proximidades do CIVTRHI. O concelho da Chamusca 
não possui nenhum aeródromo, situando-se o mais próximo em Vale de Santarém, que 
se situa a cerca de 30 km do local do projecto, enquanto que o aeroporto de Lisboa se 
localiza a cerca de 130 km. 
 

2.3.2 Riscos naturais 

a) Condições climatéricas 
Não existem riscos particulares de ventos muito fortes, tornados ou tufões. 

 
b) Sismos 

A área de implantação do CIVTRHI está localizada na isossista de grau IX, de 
acordo com a Carta de Isossistas de Intensidades Máximas de Portugal Continental, 
bem como na zona sísmica B, onde o coeficiente de sismicidade α, variável entre 1 e 
0,3, toma o valor 0,7, conforme o Regulamento de Segurança e Acções para 
Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP). 
 
De salientar que todos os cálculos de fundações e estruturas da instalação são 
efectuados de acordo com o regulamento acima citado. 
 

c) Inundações 
Não existem riscos particulares de inundações, dado que a instalação se situa em 
zona de cabeceira. 
 

d) Trovoadas e relâmpagos 
Embora sejam aleatórios os pontos de impacto de raios provocados por trovoadas, o 
risco envolvido justifica a previsão de medidas de protecção contra esses efeitos. 

 
Assim, foram consideradas as seguintes medidas principais: 
 
• Protecção dos edifícios com pára-raios; 

• Ligação à terra de todos os componentes metálicos das instalações; 

• Protecção dos transformadores eléctricos com neutro e ligados à terra. 
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2.3.3 Riscos de natureza humana 

Serão seguidamente descritos os riscos exteriores ligados a actividades humanas, ou 
seja, transporte de resíduos, instalações situadas nas proximidades e queda de 
aeronaves. 
 
a) Riscos ligados ao transporte de resíduos 

O tráfego médio diário de camiões de transporte de resíduos e de produtos químicos 
(veículos a entrar e a sair do CIVTRHI) foi estimado em cerca de 10.  
 
De forma a minimizar os acidentes com o transporte de resíduos e as suas condições 
de acesso à instalação, assume especial relevância a definição das regras de recepção 
de resíduos. 
 
Assim, do ponto de vista de segurança, as regras consideradas são as seguintes: 
 
• Os camiões autorizados a entrar nas instalações para descarregar ou recolher 

resíduos, terão de dar cumprimento integral ao disposto no Decreto-Lei 
n.º 170-A/2007, de 4 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 63-A/2008, de 3 de Abril, que aprova o Regulamento Nacional de Transporte 
de Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE), e no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 
de Setembro, que define os requisitos da gestão de resíduos, bem como da Portaria 
n.º 335/97 de 16 de Maio, que define os modelos das guias de acompanhamento 
dos resíduos industriais e hospitalares;  

• Procedimentos adequados de inspecção de documentos à chegada dos camiões 
com resíduos, com análises em laboratório de amostras representativas dos 
resíduos industriais para confirmar a sua aceitação na instalação; 

• Os veículos só poderão dar entrada na instalação após receberem um cartão de 
trânsito entregue na portaria, ao qual serão associadas instruções de segurança a 
observar; 

• A portaria de entrada dos camiões dispõe de pórtico com sistema de detecção de 
radioactividade;  

• É limitada a velocidade de circulação dos veículos a 30 km/hora no interior da 
instalação, existindo sinalização adequada. 

 
No caso de um acidente numa via exterior à instalação, o CIVTRHI poderá 
disponibilizar pessoal especializado com meios técnicos de caracterização dos 
resíduos, materiais de confinação (produtos absorventes) e de intervenção (protecção 
respiratória). 
 

b) Riscos ligados a instalações próximas 
Já foi referido anteriormente que as instalações mais próximas são os aterros de RSU 
e de RIB, bem como os CIRVER, mas que se situam a mais de 1 km do CIVTRHI, 
pelo que os riscos estão minimizados. No entanto, está prevista a implementação de 
uma fábrica de produção de bio-óleo, que se irá localizar a cerca de 200 m. 
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c) Probabilidade de queda de aviões 
Os estudos de risco de queda de aviões em centrais nucleares (SFEN – EDF, França), 
permitem apresentar as seguintes observações: 
 
• Em caso de incidente, uma aeronave permanece em geral manobrável, sendo 

pouco provável uma queda sobre as instalações do CIVTRHI, que serão bastante 
visíveis; 

• A probabilidade de uma aeronave embater numa estrutura da instalação (os pontos 
mais altos são as chaminés com 25 m de altura) é igualmente improvável. Esta 
situação só se verificaria se o avião estivesse em infracção, dado que os monotores 
devem evoluir a mais de 300 m e os multimotores e aviões de reacção a mais de 
1 000 metros; 

• A probabilidade de queda de um avião é considerada como 2 x 10-6/km2. Dado que 
a área da instalação é de cerca de 0,05 km2, então a probabilidade de queda nessa 
área é de 1,0 x 10-7.    

 
2.4 Riscos Internos (associados ao funcionamento do CIVTRHI) 

2.4.1 Bases para a estimativa das probabilidades, consequências e riscos ambientais  

a) Introdução 
Não estando disponíveis na Agência Portuguesa do Ambiente (APA) metodologias 
recomendadas para a estimativa das probabilidades, consequências e riscos de 
acidentes ambientais, foi seguida a norma espanhola UNE 150008:2008, de Março 
de 2008, publicada pela AENOR – Asociación Española de Normalización y 
Certificación. 

 
b) Estimativa das probabilidades de ocorrência de cenários de acidentes 

Foi considerada a grelha de classificação e pontuação da norma UNE 150008, tal 
como se mostra no Quadro V.23. 

 
Quadro V.23 – Probabilidades de cenários de acidentes 

Probabilidade (ou Frequência) Pontuação 
< 1 vez/mês Muito provável 5 

1 vez/mês – 1 vez/ano Altamente Provável 4 
1 vez/ano – 1 vez/10 anos Provável 3 

1 vez/10 anos – 1 vez/50 anos Possível 2 
> 1 vez/50 anos Improvável 1 

 
A probabilidade de ocorrência dos cenários de acidentes foi aferida por intermédio 
de bases de dados internacionais de acidentes industriais graves, designadamente a 
base MARS, relativamente à globalidade de instalações industriais (incluindo 
instalações de tratamento de resíduos), no período entre 1994 e 2004, bem como a 
base ARIA, referente à incineração de resíduos, essencialmente em França, no 
período de 1988 a 2006 (informação incluída nos Anexos XII.1 e XII.2 do Volume 
de Anexos).   
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Em alguns casos, foi corrigida pericialmente a estimativa da probabilidade de 
ocorrência dos cenários de acidentes ambientais, tendo em conta a evolução 
tecnológica, designadamente a implementação na instalação, não só das Melhores 
Técnicas Disponíveis (MTD´s), tal como definidas no BREF relativo à incineração 
de resíduos, mas também de um Sistema de Gestão Ambiental, a certificar em 
conformidade com a norma ISO 14001, e de um Sistema de Gestão de Saúde e 
Segurança, a certificar segundo a norma OSHAS 18001.   

 
c) Estimativa das consequências dos cenários de acidentes 

De acordo com a norma UNE 150008:2008, foram avaliadas as consequências em 
relação aos seguintes três factores ambientais: 
 
• Meio natural; 

• Meio humano; 

• Meio sócio-económico. 
 

O meio natural inclui a qualidade da água e dos solos, bem como as espécies e 
habitats naturais protegidos, o meio humano inclui as populações e o meio sócio-
económico as actividades produtivas, infra-estruturas, habitações e património.  
 
De referir que os dois últimos aspectos não estão abrangidos pelo Decreto-Lei 
n.º 147/2008, mas serão avaliados como fazendo parte integrante da presente análise 
de risco. 
 
Para a classificação da gravidade, em cada um dos factores ambientais indicados, 
foram utilizadas as fórmulas apresentadas no Quadro V.24. 
 

Quadro V.24 – Classificação da gravidade das consequências 

Quantidade + 2 x Perigosidade + Extensão + Qualidade do Meio = Gravidade sobre o Meio Natural 

Quantidade + 2 x Perigosidade + Extensão + População 
Afectada = Gravidade sobre o Meio Humano 

Quantidade + 2 x Perigosidade + Extensão + Actividades e 
Património = Gravidade sobre o Meio Sócio-Económico

 
Por sua vez, a pontuação dos critérios, tal como definidos na norma UNE 150008, 
vem indicada no Quadro V.25. 
 
No entanto, em relação à pontuação dos critérios da perigosidade das substâncias, foi 
efectuada uma ligeira alteração, de forma a utilizar o critério da classificação de 
perigos e das frases de risco, de acordo com o Decreto-Lei n.º 254/2007. 
 
As substâncias indicadas como combustíveis englobam, entre outras, embalagens de 
papel e cartão e embalagens de plástico. 
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A norma UNE 150008:2008 não define a pontuação a atribuir aos meios natural e 
sócio-económico, pelo que nestes casos foram utilizados indicadores que se baseiam 
no documento “Guidance on Environmental Liability Risk Assessment, Residuals 
Management Plans and Financial Provision, Environmental Protection Agency, 
2006”, da Irlanda, e que se apresentam no Quadro V.26. 

 
Quadro V.25 – Pontuação dos critérios 

Quantidade (toneladas) Perigosidade 
4 Muito Elevada > 500 4 Muito Perigosa Partes 1 e 2 do DL 254/2007 (*) 

3 Elevada 50 - 500 3 Perigosa 
Irritante - Xi 
Nociva - Xn 
Corrosiva - C 

2 Baixa 5 - 49 2 Pouco Perigosa Combustíveis (**) 
1 Muito Baixa < 5 1 Não Perigosa Danos ligeiros e reversíveis 

Extensão População Afectada 
4 Muito extenso Raio > 1 km 4 Muito elevado > 100 pessoas 
3 Extenso Raio < 1 km 3 Elevado 50 < pessoas < 100 
2 Pouco extenso Na instalação 2 Baixo 5 < pessoas < 50 
1 Pontual Pontual na instalação 1 Muito Baixo < 5 pessoas 

(*) Inclui substâncias radioactivas, resíduos hospitalares perigosos, substâncias potencialmente explosivas a pressões/temperaturas 
elevadas e gases tóxicos 

(**) Inclui águas residuais industriais 
 

Quadro V.26 – Pontuação dos critérios complementares 

Qualidade do Meio Actividades e Património 

4 Muito 
Elevada 

Instalação localizada em área sensível (*), ou 
Aquífero importante c/ vulnerabilidade elevada a 
muito elevada, ou 
Águas superficiais muito sensíveis (Classe A) 

4 Muito 
Elevada 

• Património cultural classificado a distância 
< 50 m, ou 

• Casas de habitação, outras instalações e 
infra-estruturas a distância < 50 m, ou  

• Explorações agrícolas e florestais a distância 
< 50 m 

3 Elevada 

Localização a distância < 1 km de área sensível, ou 
Aquífero importante c/ vulnerabilidade moderada, 
ou 
Águas superficiais sensíveis (Classe B) 

3 Elevada 

• Património cultural classificado a distância 
entre 50 e 250 m, ou 

• Casas de habitação, outras instalações e 
infra-estruturas a distância entre 50 e 250 m, 
ou  

• Explorações agrícolas e florestais a distância 
entre 50 e 250 m 

2 Baixa 

Instalação localizada a distância entre 1 e 5 km de 
área sensível, ou 
Aquífero importante c/ vulnerabilidade baixa, ou 
Águas superficiais pouco sensíveis (Classes C e D)  

2 Baixa 

• Património cultural classificado a distância 
entre 250 e 1000 m, ou 

• Casas de habitação, outras instalações e 
infra-estruturas a distância entre 250 e 
1000 m, ou  

• Explorações agrícolas e florestais a distância 
entre 250 e 1000 m 

1 Muito 
Baixa 

Instalação localizada a distância superior a 5 km de 
área sensível, ou 
Aquífero pobre (s/ importância), ou 
Águas superficiais sem qualidade (Classe E)   

1 Muito Baixa 

• Património cultural classificado a mais de 
1000 m, ou 

• Casas de habitação, outras instalações e 
infra-estruturas a mais de 1000 m, ou  

• Explorações agrícolas e florestais a distância 
a mais de 1000 m 

(*) – Sítios da Rede Natura 2000 e Áreas Protegidas 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do CIVTHRI – Relatório 
V-280

Assim, para cada cenário de acidente, foram atribuídas pontuações consoante a 
quantidade da substância envolvida e da sua perigosidade, a extensão do acidente 
(confinado à instalação ou se tem efeitos no exterior) e a população afectada. 
 
Relativamente aos critérios complementares, designadamente a qualidade do meio 
natural, no presente caso do CIVTRHI, considerou-se a pontuação 2 devido à 
existência de aquífero importante com vulnerabilidade baixa, águas superficiais 
pouco sensíveis (Classe C), e áreas sensíveis afastadas (Sítios da Rede Natura e 
Áreas Protegidas). 
 
A pontuação atribuída ao critério das actividades e património depende da distância 
dos efeitos dos acidentes a casas de habitação e a explorações florestais ou agrícolas, 
já que não existe património cultural classificado nas proximidades do CIVTRHI. 
 
De acordo com os critérios e pontuações atribuídos, a classificação da gravidade das 
consequências será a indicada no Quadro V.27 

 
Quadro V.27 – Classificação da gravidade das consequências 

Classificação Pontuação Valoração 
Crítica 18 - 20 5 
Grave 15 - 17 4 

Moderada 11 – 14 3 
Leve 8 – 10 2 

Não relevante 5 - 7 1 
 

d) Estimativa dos riscos ambientais 
O risco ambiental para cada um dos cenários considerados é calculado da seguinte 
forma: 
 
Risco = Probabilidade x Gravidade das Consequências 
 
A classificação dos riscos ambientais, para cada um dos cenários considerados e para 
os três factores ambientais (meios natural, humano e sócio-económico), é efectuada 
de acordo com o Quadro V.28. 

 
Quadro V.28 – Classificação dos riscos ambientais 

Classificação Pontuação 

Muito Elevado 25 
Elevado 16 - 20 
Médio 12 - 15 
Baixo 6 - 10 

Muito baixo < 6 
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Assim, a matriz dos riscos ambientais, para cada um dos três factores ambientais, 
está apresentada na Figura V.6. 
 
Os cenários de risco ambiental são ordenados por ordem decrescente da sua 
classificação, não sendo estimados os respectivos custos de reparação dos danos 
ambientais, já que se considera que essa avaliação não faz parte do âmbito de um 
estudo de impacte ambiental. No entanto, após construção da instalação, essa 
avaliação será efectuada para servir de base à constituição da garantia financeira 
associada à responsabilidade ambiental do CIVTRHI, de acordo com os requisitos 
legais. 

 
Figura V.6 – Matriz dos Riscos Ambientais 

5      

4      

3      

2      

Pr
ob

ab
ili

da
de

 

 1      

  1 2 3 4 5 
 Consequência 

 
 

2.4.2 Avaliação dos riscos ambientais 

a) Introdução 
No Anexo XII do Volume de Anexos, incluíram-se os seguintes aspectos essenciais 
para a avaliação dos riscos ambientais na instalação do CIVTRHI: 
 
• Informação das bases de dados sobre os acidentes ocorridos em instalações 

(Anexos XII.1 e XII.2); 

• Identificação do equipamento principal e respectivas capacidades, nos casos 
aplicáveis, das substâncias e resíduos utilizados na instalação e das suas 
características de risco potencial, bem como dos meios de segurança previstos para 
minimizar a probabilidade de acidentes e dos cenários de acidentes a simular no 
CIVTRHI (Anexo XII.3); 
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• Avaliação das consequências dos cenários (Anexo XII.4); 

• Cálculos efectuados da avaliação dos riscos associados a cada um dos cenários de 
acidentes (Anexo XII.5). 

 
Os quadros com os cálculos da avaliação dos riscos incluem a seguinte informação: 
 

 Caracterização dos cenários de acidente 
– Área da instalação 
– N.º de referência  
– Substância/resíduo 
– Descrição do acidente 
– Causa 
– Efeitos no interior da instalação 
– Efeitos no exterior da instalação 
– Classificação e pontuação da probabilidade (frequência) 

 
 Gravidade dos cenários 
− Quantidade da substância/resíduo e respectiva pontuação 
− Perigosidade da substância/resíduo e respectiva pontuação 
− Qualidade do meio natural e respectiva pontuação 
− Classificação das actividades e património e respectiva pontuação 
− Classificação da extensão do acidente e respectiva pontuação 
− Classificação da população afectada e respectiva pontuação 
− Classificação e pontuação da gravidade em relação ao meio natural 
− Classificação e pontuação da gravidade em relação ao meio humano 
− Classificação e pontuação da gravidade em relação às actividades e património 

 
 Avaliação dos riscos 
− Classificação e pontuação do risco em relação ao meio natural 
− Classificação e pontuação do risco em relação ao meio humano 
− Classificação e pontuação do risco em relação às actividades e património  

 
b) Área – Recepção, armazenagem e transferência de resíduos hospitalares e 

industriais 

Nas áreas de recepção, armazenagem e transferência de resíduos hospitalares e 
industriais, os riscos de acidentes estão fundamentalmente associados à ocorrência de 
derrames, podendo ser seguidos de incêndio ou evaporação de poluentes tóxicos, 
bem como à recepção de resíduos com a presença de substâncias radioactivas. 
 
De acordo com a base de dados ARIA, a detecção de radioactividade na recepção de 
resíduos, é uma ocorrência frequente, mas não deu origem, em nenhuma situação, a 
consequências com impacte para o exterior das instalações.  



 

 Estudo de Impacte Ambiental do CIVTHRI – Relatório 
V-283

Assim, foram considerados os riscos de derrame de camiões cisterna e dos 
reservatórios de armazenagem de solventes halogenados e não halogenados na 
instalação, seguido de ignição, cujas consequências estão indicadas no Quadro V.29. 
 
Para a simulação dos cenários de acidentes e avaliação das respectivas consequências 
foi utilizado o modelo CHEMS-PLUS da Arthur D. Little, cuja descrição e 
resultados dos efeitos da radiação se incluíram no Anexo XII.4. 
 

Quadro V.29 – Consequências do derrame e ignição de solventes 

Consequências Distância (m) 

Derrame e incêndio de camião cisterna de solvente halogenado 
. Altura da chama 37 
. Raio de fatalidade 40 
. Raio de danos graves  58 

Derrame e incêndio de camião cisterna de solvente não halogenado 
. Altura da chama 31 
. Raio de fatalidade 50 
. Raio de danos graves  72 

Derrame e incêndio de reservatório de solvente halogenado 
. Altura da chama 32 
. Raio de fatalidade 33 
. Raio de danos graves  48 

Derrame e incêndio de reservatório de solvente não halogenado 
. Altura da chama 25 
. Raio de fatalidade 37 
. Raio de danos graves  53 

 
Os efeitos da radiação apenas se fazem sentir no exterior, no caso dos acidentes com 
camião cisterna, designadamente na estrada de acesso ao CIVTRHI, já que as casas 
de habitação mais próximas, situadas na herdade da Valeira, localizam-se a cerca de 
850 m. 
 
As águas de combate ao incêndio, que não ficarem retidas nas bacias de contenção 
dos reservatórios, ou, no caso dos incêndios se verificarem em camião cisterna nos 
arruamentos no interior do CIVTRHI, são recolhidas na rede de águas pluviais e 
retidas na bacia de controlo, de forma a serem encaminhadas para tratamento 
adequado no exterior. 
 
Quaisquer derrames de solventes ou de águas contaminadas de combate a incêndio, 
que possam ocorrer no solo, são recolhidas, em conjunto com os solos contaminados, 
já que a capacidade de infiltração de água nos solos é mínima (ver Caracterização 
Hidrogeológica no Eco-Parque do Relvão – Chamusca, incluída no Anexo XII.6). 
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No caso do derrame de solventes halogenados, foram simuladas também as situações 
de formação de nuvem tóxica, tendo sido utilizado o mesmo modelo CHEMS-PLUS, 
cujos resultados se incluíram no Anexo XII.4, com uma síntese apresentada no 
Quadro V.30. 

 
Os valores limite respiráveis de comparação considerados foram os seguintes: 
 

• Diclorometano: ........................ 100 ppm; 

• Dicloroetano:...............................10 ppm. 
  

Quadro V.30 – Consequências do derrame e formação de nuvem tóxica 

Concentração (ppm) Distância (m) 
Derrame de camião cisterna e formação de nuvem 

(Diclorometano) 
1 479 100 

479 190 
237 280 
142 370 

95 460 
Derrame de reservatório e formação de nuvem 

(Dicloroetano) 
23 100 
13 135 
9,6 160 

Derrame de tubagem e formação de nuvem 
(Dicloroetano) 

68 100 
34 154 
24 190 
14 260 
9,7 315 

 
Dado que as casas de habitação mais próximas se localizam a cerca de 850 m do 
CIVTRHI, as simulações mostram que serão afectados essencialmente os 
trabalhadores da instalação, ou pessoas que eventualmente se encontrem na 
envolvente próxima. 
 
Também nestes cenários os derrames que ocorram em pavimentos, designadamente 
dos camiões cisterna, serão drenados para a rede de águas pluviais com recolha na 
respectiva bacia de controlo, relativamente à fracção que não evaporar. No caso de 
afectação directa de solos, serão também recolhidos e enviados para destino 
adequado. 
 
No caso de derrames de resíduos hospitalares ou resíduos industriais de viaturas, ou 
noutras situações da sua movimentação, considera-se que não terão efeitos no 
exterior da instalação, já que os resíduos sólidos serão recolhidos, com os 
trabalhadores que efectuarem esse trabalho a utilizar equipamento adequado para o 
efeito. Por sua vez, no caso dos resíduos líquidos, se não for possível conter e 
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recolher integralmente esses derrames, serão drenados pela rede de águas pluviais 
para a respectiva bacia de controlo, onde será possível efectuar a sua recolha e envio 
para destino adequado.  
 
Por outro lado, considerou-se também que a ocorrência de um incêndio de resíduos 
industriais nas prateleiras de armazenagem de contentores não terá efeitos no exterior 
da instalação, já que os meios previstos de detecção e combate a incêndios permitem 
extinguir rapidamente essa ocorrência. As águas de combate a incêndio ficarão 
retidas no interior das naves, ou se atingirem as áreas pavimentadas ou directamente 
os solos serão recolhidas na bacia de controlo das águas pluviais, ou os solos 
contaminados serão removidos em conjunto com essas águas, dada a baixa 
capacidade de infiltração de água nesses solos. 
 
Por último, considerou-se uma probabilidade muito reduzida de serem alimentados 
materiais radioactivos no incinerador, já que será efectuado o controlo da 
radioactividade de todos os resíduos na portaria da instalação. No caso de serem 
detectados materiais radioactivos, será de imediato activado o plano de emergência 
existente para essas situações. Assim, no Quadro V.31 apresenta-se uma síntese dos 
cenários de acidentes que poderão ter algum efeito no exterior do CIVTRHI, que 
inclui os danos ambientais possíveis, o tipo de risco (meio natural, humano ou sócio-
económico) e a sua classificação. 
 

Quadro V.31 – Cenários e classificação dos riscos nas áreas de recepção, armazenagem e 
transferência de resíduos hospitalares e industriais  

Descrição do Acidente Danos Ambientais Tipo de Risco Classif./Pont. 
• Derrame e incêndio em camião 

cisterna de solvente halogenado 
• Pessoas e bens na envolvente 

próxima da instalação 
• Humano 
• Sócio-económico 

• Baixo (6) 
• Baixo (8) 

• Derrame de solvente halogenado de 
camião cisterna com formação de 
nuvem tóxica 

• Pessoas na envolvente próxima da 
instalação • Humano • Baixo (6) 

• Derrame e incêndio em camião 
cisterna de solvente não halogenado 

• Pessoas e bens na envolvente 
próxima da instalação 

• Humano 
• Sócio-económico 

• Baixo (6) 
• Baixo (8) 

• Derrame de solvente halogenado de 
reservatório com formação de nuvem 
tóxica 

• Pessoas na envolvente próxima da 
instalação • Humano • Baixo (6) 

• Derrame em tubagem de solvente 
halogenado com formação de nuvem 
tóxica 

• Pessoas na envolvente próxima da 
instalação • Humano • Baixo (9) 

• Entrada de material radioactivo no 
incinerador 

• Contaminação radioactiva na 
envolvente alargada da instalação 
com afectação de pessoas e bens 

• Humano 
• Sócio-económico 

• Muito Baixo (4) 
• Muito Baixo (4) 
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c) Área – Triagem, desinfecção por microondas, incinerador, caldeira de recuperação 
de calor com produção de vapor e áreas de lavagem de contentores e de viaturas 
Foram consideradas as seguintes situações de ocorrência de incêndio: 
 
• Incêndio na área de triagem de embalagens de medicamentos; 

• Incêndio no triturador de resíduos hospitalares do Grupo III da unidade de 
desinfecção por microondas; 

• Incêndio na tremonha de alimentação ao incinerador. 
 

Nas situações indicadas, considera-se que o incêndio fica confinado à instalação, 
devido à existência de sistemas adequados de detecção e de combate a incêndio, pelo 
que não terão efeitos no exterior do CIVTRHI. 
 
As águas de combate ao incêndio ou ficam retidas nas naves onde ocorrem, ou são 
drenadas pela rede de águas pluviais para a respectiva bacia de controlo, onde são 
recolhidas para envio para tratamento no exterior. Se as águas de incêndio forem 
derramadas no solo, então procede-se à recolha de eventuais solos contaminados e 
das águas, devido à reduzida infiltração que se verifica nesses solos.  
 
Foi considerada a entrada de uma botija de 2 kg de propano no incinerador, que 
provoca uma explosão, mas que não tem efeitos significativos no exterior, de acordo 
com a simulação efectuada com a utilização do modelo CHEMS-PLUS, cujos 
resultados estão apresentados no Anexo XII.4, com uma síntese no Quadro V.32. 
 
Com o mesmo modelo CHEMS-PLUS, foi simulada uma fuga de gás propano na 
tubagem de alimentação do incinerador, bem como uma explosão por sobrepressão 
do barrilete da caldeira de recuperação de calor com produção de vapor. Esses 
cenários não têm efeitos no exterior da instalação, com os resultados apresentados no 
Anexo XII.4 e uma síntese no Quadro V.33. 

 
 Quadro V.32 – Consequências de explosão de botija de gás 

Consequências Distância (m) 
Explosão de botija de gás no incinerador 

Fatalidade de trabalhadores Até 6 
Destruição de edifícios e estruturas Até 12 
Danos ligeiros em edifícios e estruturas Até 44 
Danos em cobertura de edifícios Até 85 
Quebra isolada de vidros em janelas Até 220 
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Quadro V.33 – Consequências de incêndio e explosão 

Consequências Distância (m) 
Fuga e incêndio em tubagem gás propano 

Comprimento da chama 10 
Raio de danos graves  20 

Explosão do barrilete da caldeira 
Danos graves em edifícios e estruturas (1,25 psig) Até 15 
Danos ligeiros em edifícios e estruturas (0,24 psig) Até 60 
Quebra de alguns vidros em janelas (0,10 psig) Até 128  

 
Assim, os cenários de acidentes considerados não têm efeitos com relevância no 
exterior do CIVTRHI. 
 

d) Área – Tratamento dos gases de incineração e reagentes 
Foi simulado um cenário de avaria do sistema de tratamento de efluentes gasosos do 
incinerador.  
 
O referido sistema de tratamento de efluentes gasosos é do tipo semi-seco, utilizando 
cal hidratada e carvão activado para a absorção, adsorção e neutralização dos 
componentes ácidos, metais pesados e dioxinas contidos nos gases. A eficiência do 
tratamento é optimizada através do controlo da humidade relativa dos gases.  
 
O cenário de avaria poderá decorrer de falhas no doseamento dos reagentes ou no 
controlo da humidade dos gases ou, ainda, de perda de integridade no filtro de 
mangas. Considera-se que a avaria conduzirá a uma libertação, pela chaminé do 
incinerador, durante um período de cerca de uma hora, do efluente gasoso não 
tratado, com o caudal e composição indicados no Quadro V.34. 

 
 Quadro V.34 – Características dos gases de combustão antes de tratamento 

Parâmetro Unidade Valor 
Caudal Nm3/h, húmido 10 745 
Temperatura ºC (à entrada do filtro) 140 
H20 % gás húmido 6 
O2 % gás húmido 8% 
SO2 mg/Nm3 seco 300 
HCl mg/Nm3 seco 800 
HF mg/Nm3 seco 5 
Metais pesados 1 mg/Nm3 seco 15 
Hg (total) mg/Nm3 seco 0.5 
Cd+Tl mg/Nm3 seco 1 
Partículas mg/Nm3 seco 1 000 

1 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 
As concentrações na base seca referem-se a 11% de O2 
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A composição indicada no Quadro V.34 é válida para os teores máximos de 
componentes nos resíduos indicados no Quadro V.35. 
 

Quadro V.35 – Composição do resíduo a ser incinerado (teores máximos) 

Componente Unidade Teor máximo 
Cl % 2 
F % 1 
S % 1 
Na/K % 1 
Br/L % 0,10 
PCB ppm 40 
Hg ppm 10 

Metais pesados   
Sb mg/m3 0,04 
Pb mg/m3 0,88 
Cr mg/m3 0,03 
Cu mg/m3 1,06 
Mn mg/m3 0,02 
V mg/m3 < 0,03 
Sn mg/m3 0,11 
As mg/m3 0,01 
Co mg/m3 < 0,03 
Ni mg/m3 0,01 
Se mg/m3 < 0,03 
Te mg/m3 < 0,03 
Total (BLA) mg/m3 2,16 
Cd (total) mg/m3 0,13 

 
O caudal e composição indicados no Quadro V.34 traduzem-se nas características de 
emissão indicadas no Quadro V.36. Os metais presentes foram desdobrados em 
proporção idêntica à que é conhecida em instalações semelhantes3. 
 

                                                 
3 cf. Requalificação da Central de Incineração de Resíduos Hospitalares, EIA, IDAD, 2005 
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Quadro V.36 – Características da emissão de gases não tratados (cenário de acidente) 

Componente Unidade Teor máximo 

Chaminé 
Altura m 25 
Diâmetro m 0,6 
Temperatura ºC 140 
Velocidade m/s 16 

Cargas mássicas 
SO2 g/s 1,03 
Partículas g/s 3,43 
Hg g/s 1,7 × 10-3 
Cd g/s 0,9 × 10-3 
Tl g/s 2,5 × 10-3 
HCl g/s 2,75 
Sb g/s 6,1 × 10-3 
As g/s 1,1 × 10-2 
Co g/s 1,1 × 10-3 
Pb g/s 6,1 × 10-3 
Ni g/s 1,1 × 10-2 
V g/s 5,0 × 10-3 

 
Com base nas características da emissão de gases não tratados, foram determinadas 
as concentrações de poluentes ao nível do solo. 
 
Para a simulação da dispersão de poluentes foi utilizado o modelo que já havia sido 
usado em capítulos anteriores deste relatório (ver pontos 8.2.5 do Capítulo IV e 1.8.2 
do Capítulo V). 

 
Foram determinadas as concentrações máximas de poluentes na envolvente próxima 
da instalação do CIVTRHI e as concentrações junto da povoação da Carregueira, 
situada a cerca de 5 km da fonte de emissão.  
 
Dado que as concentrações estimadas são de curta duração (cerca de 1 hora), 
avaliou-se o efeito a curto prazo da exposição às referidas concentrações de 
poluentes, pela via da inalação directa de vapores e partículas. 
 
O processo de avaliação desenvolveu-se segundo a metodologia preconizada pelo 
documento US-EPA “Human Health Risk Assessment Protocol for Hazardous Waste 
Combustion Facilities” (US-EPA, September 2005), já exposta e empregue no 
capítulo 1.8.2.2.2 deste relatório. 
 
Assim, quantificou-se o perigo associado às doenças não cancerosas (“noncancer 
hazards”), relativo a cada poluente perigoso, e o perigo, para cada receptor 
considerado, obtido pela soma dos valores individuais referentes aos diferentes 
poluentes. 
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O perigo é o quociente entre a exposição real e uma exposição/concentração de 
referência. A exposição/concentração de referência é calculada para igual período de 
exposição e é tal que não coloque apreciável possibilidade de efeitos adversos sobre 
a saúde dos receptores, incluindo grupos especiais de população. 
 
O Quadro V.37 apresenta os resultados dos cálculos efectuados, segundo a 
metodologia adoptada, onde ocorrem as concentrações máximas de poluentes e o 
Quadro V.38 os resultados dos cálculos na Carregueira. 
 
O Quadro V.39 apresenta a estimativa do Índice de Perigo Total, relativo a doenças 
não cancerosas, que, como referido, são consideradas para exposições de curta 
duração. 
 
O resultado obtido para o valor de AHQinalação, na envolvente próxima da instalação, 
onde ocorrem as concentrações máximas de poluentes, excede o valor 1, fazendo 
prever que, nessa envolvente próxima, possam ocorrer efeitos para a saúde, mas é 
inferior a 1 na povoação da Carregueira, mostrando não ser de esperar que, junto 
desse receptor sensível, se manifestem os referidos efeitos.  

 
Quadro V.37 – Caracterização do risco e perigo – Exposição via inalação – 

Inalação aguda (concentração máxima de poluentes) 

Poluente 
Cacute 
Max 

(µg/m3) 

AHQinh 
Max 

Óxidos de azoto ND ND 
Dióxido de enxofre 4,7 × 10 1,3 × 10-1 
Matéria particulada (PM10) 1,6 × 102 ND 
Monóxido de carbono ND ND 
Antimónio 2,8 × 10-1 1,9 × 10-4 
Arsénio 5,1 × 10-1 2,7 
Cádmio 4,1 × 10-2 1,4 × 10-3 
Cobalto 5,1 × 10-2 ND 
Crómio (VI) 5,1 × 10-1 3,4 × 10-3 
Chumbo 2,8 × 10-1 1,9 × 10-3 
Mercúrio 7,9 × 10-2 4,4 × 10-2 
Níquel 5,1 × 10-1 8,5 × 10-2 
Tálio 1,2 × 10-1 3,9 × 10-4 
Vanádio 2,3 × 10-1 ND 
TCDD1 ND ND 
Ácido clorídrico 1,3 × 102 6,0 × 10-2 
Benzeno ND ND 

1 2,3,7,8-tetraclorodibenzodioxina (TCDD) 
. Caguda: ...................... Concentração aguda no ar (máximos horários)                           
. AHQinh inalação: ..... Quociente agudo de perigo (acute hazard quotient) 
. ND: .......................... Não disponível 
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Quadro V.38 – Caracterização do risco e perigo – Exposição via inalação – 
Inalação aguda (concentração de poluentes na Carregueira) 

Poluente 
Caguda 
Max 

(µg/m3) 

AHQinh 
Max 

Óxidos de azoto ND ND 
Dióxido de enxofre 1,4 × 10 4,1 × 10-2 
Matéria particulada (PM10) 4,8 × 10 ND 
Monóxido de carbono ND ND 
Antimónio 8,6 × 10-2 5,7 × 10-5 
Arsénio 1,6 × 10-1 8,2 × 10-1 
Cádmio 1,3 × 10-2 4,2 × 10-4 
Cobalto 1,6 × 10-2 ND 
Crómio (VI) 1,6 × 10-1 1,0 × 10-3 
Chumbo 8,6 × 10-2 5,7 × 10-4 
Mercúrio 2,4 × 10-2 1,3 × 10-2 
Níquel 1,6 × 10-1 2,6 × 10-2 
Tálio 3,6 × 10-2 1,2 × 10-4 
Vanádio 7,0 × 10-2 ND 
TCDD1 ND ND 
Ácido clorídrico 3,9 × 10 1,8 x 10-2 
Benzeno ND ND 

1 2,3,7,8-tetraclorodibenzodioxina (TCDD) 
. Caguda: ...................... Concentração aguda no ar (máximos horários)                           
. AHQinh inalação: ..... Quociente agudo de perigo (acute hazard quotient) 
. ND: .......................... Não disponível 

 
Quadro V.39 – Caracterização do perigo devido a exposição de curta duração 

(risco agudo por via inalatória) 

Cenário 
Risco Agudo 

AHQinalação
1 

Exposição máxima 3,00 
Na Carregueira 0,92 

1 AHQinalação: quociente agudo de perigo (acute hazard quotient)  
 

No entanto, os meios de segurança, associados ao incinerador e ao respectivo 
tratamento de gases, descritos nos pontos 2.3 e 3.3 do Anexo XII.3 conduzem a uma 
probabilidade de ocorrência muito reduzida no cenário descrito anteriormente. 
  
Foi considerado também um cenário de derrame num arruamento de um contentor de 
cinzas volantes do tratamento de gases do incinerador, considerando-se que não terá 
efeitos no exterior, já que serão recolhidas sem utilização de água. Os trabalhadores 
que efectuarem esse trabalho irão utilizar equipamento adequado para o efeito.   
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Avaliou-se também o efeito da dispersão de partículas de cal por falha numa 
operação de carga do respectivo silo de armazenagem. Assim, considerou-se que as 
partículas de cal poderão afectar uma área de eucaliptos em cerca de 2 000 m2, 
localizada a Nordeste do CIVTRHI. 
 
No cenário da ocorrência de um incêndio num big-bag de carvão activado, os meios 
previstos na instalação de detecção e extinção de incêndios permitem considerar que 
as consequências desse acidente não se farão sentir no exterior da instalação. 
 
Por último, considerou-se o derrame em pavimento de um reservatório de 1 000 l 
com solução de amónia a 25%, utilizada na redução catalítica do NOx nos gases de 
combustão do incinerador. Do derrame, evapora-se o amoníaco, formando-se uma 
nuvem tóxica, cujo limite de tolerância é de 50 ppm para exposições de curta 
duração. 
 
No Anexo XII.4 incluíram-se os resultados da simulação efectuada com a utilização 
do modelo CHEMS-PLUS, cuja síntese dos resultados se apresenta no Quadro V.40. 
 

Quadro V.40 – Consequências do derrame e formação de nuvem tóxica 

Concentração (ppm) Distância (m) 
Derrame de camião cisterna e formação de nuvem 

(Amoníaco) 
813 100 
263 190 
130 280 
78 370 
47 490 

 
Dado que as casas de habitação mais próximas se localizam a cerca de 850 m do 
CIVTRHI, as simulações mostram que serão afectados essencialmente os 
trabalhadores da instalação, ou pessoas que eventualmente se encontrem na 
envolvente próxima. 
 
Também nestes cenários os derrames que ocorram em pavimentos serão drenados 
para a rede de águas pluviais com recolha na respectiva bacia de controlo, 
relativamente à fracção que não evaporar. No caso da afectação directa de solos, 
serão também recolhidos e enviados para destino adequado. 
 
Assim, no Quadro V.41 apresenta-se uma síntese dos cenários de acidentes que 
poderão ter algum efeito no exterior do CIVTRHI, que inclui os danos ambientais 
possíveis, o tipo de risco (meio natural, humano ou sócio-económico) e a sua 
classificação. 
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Quadro V.41 – Cenários e classificação dos riscos na área de tratamento de gases e reagentes  

Descrição do Acidente Danos Ambientais Tipo de Risco Classif./Pont. 
• Emissão de gases do incinerador sem 

tratamento 
• Pessoas e bens na envolvente 

próxima da instalação 
• Humano 
• Sócio-económico 

• Muito Baixo (4) 
• Muito Baixo (4) 

• Falha na carga do silo com dispersão 
de partículas de cal 

• Afectação de área de eucaliptos 
(2 000 m2) • Sócio-económico • Baixo (9) 

• Derrame de solução de amónia a 25% 
no pavimento com formação de nuvem 
tóxica de amoníaco 

• Pessoas na envolvente próxima da 
instalação • Humano • Baixo (6) 

 
e) Área – Geral 

Nesta área foram incluídas as restantes actividades consideradas na instalação, onde 
poderão ocorrer acidentes que conduzem a danos ambientais, designadamente a 
armazenagem de propano, salas de quadros eléctricos e transformadores, oficinas e 
os sistemas de águas residuais industriais. 
 
Relativamente à armazenagem de propano (15 t), foi avaliado o acidente mais 
gravoso por fuga e “bleve” com formação de bola de fogo, considerando-se que o 
efeito da radiação poderá também provocar um incêndio da área de eucaliptal, 
localizada a Norte e Nordeste do CIVTRHI. 
 
Para o efeito foi utilizado o modelo CHEMS-PLUS, cujos resultados se incluíram no 
Anexo XII.4, com uma síntese apresentada no Quadro V.42.  
 

Quadro V.42 – Consequências do acidente na armazenagem de propano 

Consequências Distância  

Raio de fatalidade 132 m 
Raio de danos graves  270 m 

 
Assim, serão afectadas pessoas e bens que se situam na envolvente directa da 
instalação, mas não serão afectadas as casas de habitação mais próximas que se 
situam a cerca de 850 m. No entanto, considera-se como improvável a ocorrência do 
acidente, dadas as condições de segurança previstas na armazenagem de propano. 
 
No caso da ocorrência de incêndio nas salas de quadros eléctricos e de 
transformadores, considerou-se que as consequências se circunscrevem à instalação, 
devido aos meios previstos de detecção e extinção de incêndios. 
 
Foram também analisadas as consequências da ocorrência de derrames no solo, no 
interior do CIVTRHI, designadamente: 
 
• Derrame de um tambor de óleos usados de 200 l; 

• Derrame no solo de conduta enterrada de águas residuais industriais, antes do pré-
tratamento; 
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• Derrame no solo do reservatório de armazenagem de águas residuais industriais, 
após pré-tratamento físico-químico. 

 
Todos estes cenários se traduzem na contaminação dos solos, mas não serão 
afectadas linhas de água de superfície, já que não existem nas proximidades da 
instalação, nem as águas subterrâneas, devido à reduzida infiltração de água nos 
solos. 
 
Assim, no caso da ocorrência dos acidentes referidos, os solos contaminados e os 
derrames serão recolhidos e enviados para destino adequado. 

 
Por último, no Quadro V.43 apresenta-se uma síntese dos cenários de acidentes que 
poderão ter algum efeito no exterior do CIVTRHI, que inclui os danos ambientais 
possíveis, o tipo de risco (meio natural, humano ou sócio-económico) e a sua 
classificação. 

 
Quadro V.43 – Cenários e classificação dos riscos nas restantes áreas da instalação (geral)  

Descrição do Acidente Danos Ambientais Tipo de Risco Classif./Pont. 
• Radiação com afectação de pessoas 

e bens (sem propagação à área de 
eucaliptal) 

• Humano 
• Sócio-económico 

• Muito Baixo (3) 
• Muito Baixo (4) 

• “Bleve” no reservatório de propano 
• Radiação com afectação de pessoas 

e bens (propagação à área de 
eucaliptal) 

• Humano 
• Sócio-económico 

• Muito Baixo (3) 
• Muito Baixo (4) 

• Derrame no solo de tambor de óleos 
usados • Contaminação do solo • Meio natural • Baixo (9) 

• Derrame no solo de conduta de águas 
residuais industriais • Contaminação do solo • Meio natural • Baixo (6) 

• Derrame no solo do reservatório de 
águas residuais industriais • Contaminação do solo • Meio natural • Baixo (6) 

 
f) Conclusões da avaliação dos riscos ambientais  

Como conclusão, deve-se salientar que os quadros síntese associados às diferentes 
áreas do CIVTRHI mostram que os riscos têm a classificação de muito baixo a baixo, 
devido aos meios previstos de segurança na instalação. 
 
Para além disso, a localização privilegiada do CIVTRHI, muito afastada de áreas 
sensíveis (Sítios da Rede Natura 2000 e Áreas Protegidas), a não existência de linhas 
de águas superficiais na envolvente próxima, bem como a reduzida capacidade de 
infiltração de água e poluentes no solo, pelo que o aquífero Miocénico apresenta 
baixa vulnerabilidade, contribui também para minimizar os danos ambientais, no 
caso da ocorrência de acidentes. 
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3. AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMPACTES 

3.1 Introdução Metodológica 

A avaliação global dos impactes no meio ambiente gerados pela implementação do 
projecto em estudo será efectuada com base no método matricial. Esta metodologia 
incorpora, basicamente, uma lista de actividades ou acções do projecto, conjuntamente 
com outra, relativa aos descritores ambientais susceptíveis de serem afectados. As duas 
listas relacionam-se numa matriz, que identifica relações de causa-efeito entre as 
actividades e os impactes no meio ambiente. As relações estabelecidas podem ser de 
diversos tipos, mas, no essencial, procuram representar a existência, magnitude e tipo de 
impactes de ocorrência certa ou provável. 
 
O seu interesse principal reside na capacidade de relacionar simultaneamente todas as 
acções impactantes e os efeitos associados, permitindo uma consideração simultânea de 
todas as variáveis envolvidas. 
 
A matriz a desenvolver incorporará, assim, no eixo horizontal as seguintes acções 
específicas do projecto em causa: 
 

• Fase de construção, onde se consideraram as movimentações de terras, as 
pavimentações, a abertura de fundações e construção dos edifícios e outras infra-
estruturas, o estabelecimento de estaleiros, o tráfego de obra e as alterações sociais 
geradas pela presença de trabalhadores; 

• Existência física do projecto, que corresponde à ocupação, sob o ponto de vista 
físico, da área de estabelecimento do projecto; 

• Fase de laboração, relacionada com o funcionamento efectivo da instalação de 
tratamento de resíduos hospitalares e industriais, isto é, das emissões que produz 
(líquidas, sólidas e gasosas), do tráfego, do ruído, do emprego e do produto interno 
gerados. Nesta fase, consideram-se, ainda, as acções dos projectos correlacionados 
que produzem efeitos cumulativos e sinergéticos. 

 
No eixo vertical serão considerados os diferentes factores do ambiente eventualmente 
afectados e que se encontram divididos em factores geofísicos, factores de qualidade 
do ambiente, factores bióticos e factores humanos. 
 
As relações entre os dois eixos são expressas através de indicadores qualitativos e 
quantitativos referentes aos seguintes descritores: 
 

• Natureza do impacte 

+ Positivo 
- Negativo 
 

• Importância 
0 Inexistente  4 Importante 
1 Reduzido  5 Muito Importante 
2 Pouco significativo    
3 Moderado    
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3.2 Avaliação Global 

Da leitura da matriz de impactes (Quadro V.44), pode concluir-se que, de uma forma 
global, os impactes ambientais positivos do projecto se sobrepõem largamente aos 
efeitos de natureza negativa. 
 
Salienta-se, também, que a larga maioria dos impactes negativos se fazem sentir na fase 
de construção e não apresentam magnitudes acima do nível moderado (-3), sendo a 
grande maioria classificada de reduzida (-1). Por outro lado, muitos dos impactes 
identificados e avaliados nesta fase são temporários e reversíveis, designadamente 
aqueles que se fazem sentir sobre os factores de qualidade do ambiente (água, ar e 
ambiente sonoro). 
 
A existência física da instalação determina impactes negativos, mas que não apresentam 
magnitude superior ao nível pouco significativo (-2), referindo-se aos efeitos nos 
domínios paisagem e ordenamento do território. 
 
Na fase de exploração, destacam-se os impactes positivos do projecto, qualificados de 
importantes (+4), referentes ao desenvolvimento económico e social, local e regional, e 
ao contributo para uma gestão ambientalmente sustentável dos resíduos hospitalares e 
resíduos industriais perigosos. 
 
Detalhando um pouco mais, na fase de construção, o impacte negativo mais 
significativo foi classificado de moderado (-3) e decorre da afectação de um sítio 
arqueológico correspondente a uma mancha de dispersão de materiais líticos 
(instrumentos, produtos e restos de talhe), de cronologia Pré-Histórica, tanto Paleolítica 
como Pós-Paleolítica. 
 
Durante esta fase, os impactes negativos nos restantes descritores qualificam-se de 
nulos (0) a pouco significativos (-2). 
 
Os impactes a nível climático e microclimático foram classificados de negativos, com 
magnitude entre nula (0) a reduzida (-1), uma vez que não se prevêem modificações, 
quer nos padrões de circulação atmosférica, quer nos processos de radiação locais que 
determinem alterações com significado neste domínio ambiental. O mesmo nível de 
magnitude foi atribuído aos impactes nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 
dado que as actividades desta fase do projecto não afectarão quaisquer sistemas de 
drenagem natural, porque inexistentes no local do projecto, ou prejudicarão os 
processos de recarga de aquíferos. 
 
Os potenciais impactes na geologia e geomorfologia foram classificados de negativos, 
com magnitude reduzida, dado o projecto não afectar formações geológicas com valor e 
não alterar de forma relevante a configuração actual do terreno. 
 
No domínio pedológico, os efeitos do projecto são reduzidos, dada a natureza dos solos 
em presença, de baixo valor agrológico. Em termos de uso, não se prevê uma afectação 
relevante, porquanto o local não tem actualmente ocupação específica (matos, com 
alguns sobreiros esparsos) e, ainda, porque está integrado no Eco-Parque do Relvão, em 
zona onde se pretende promover a ocupação industrial. 
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Quadro V.44 – Matriz Global de Impactes  
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ESTALEIROS E OUTRAS 
INSTALAÇÕES — — -1 -1 0 / -1 0 / -1 -1 -1 -1 -1/-2 -1/-2 -1/-2 -2 -3 0 — -2 — 

DESMATAÇÃO, 
DESARBORIZAÇÃO, 

DECAPAGEM E 
TERRAPLENAGEM 

0 /-1 -1 -1  -1 0 / -1 0 / -1 -1 -1 -1 -1/-2 -1/-2 -1/-2 -2 -3 0 — -2 — 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS,  
INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS, EXECUÇÃO 
DE ARRUAMENTOS E OUTRAS 

INFRA-ESTRUTURAS 

0 /-1 -1 -1  -1 0 / -1 0 / -1 -1 -1 -1 -1/-2 -1/-2 -1/-2 -2 -3 0 — -2 — 

TRÁFEGO — — — — — — — -1 -1 -1/-2 -1/-2 -1/-2 — — -2 — — — 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

POSTOS TRABALHO — — — — — — — — — — — — — — — +2 — +2 

EXISTÊNCIA FÍSICA DO 
PROJECTO 

OCUPAÇÃO FÍSICA DO 
ESPAÇO -1 0 -1 — 0 / -1 0 / -1 — — — — — — -2 — — — -2 — 

UTILIZAÇÃO RECURSOS 
NATURAIS — 0 0 — 0 -1 -1 — — -1 -1 -1 — — — — — — 

POSTOS DE TRABALHO — — — — — — — — —    — — — +4 — +3 

TRÁFEGO — — — — — — — -1 -1 -1 -1 -1 — — -2 — — — 

EMISSÕES POLUENTES 0 — — -1 — — 0 -1 0 / -1 -1 -1 -1 — — -1 — — — 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

VALORIZAÇÃO E 
TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

PERIGOSOS 
— — — — — — — — — — — — — — +4 — — +4 

Legenda: 

NATUREZA DOS IMPACTES IMPORTÂNCIA DOS IMPACTES Outras significações 
    
+ POSITIVO 0 NULO 3 MODERADO -  NÃO APLICÁVEL 
- NEGATIVO 1 REDUZIDO 4 IMPORTANTE ? – INCERTO 
 2 POUCO SIGNIFICATIVO 5 MUITO IMPORTANTE  
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Também com magnitude reduzida, foram classificados os impactes nos factores de 
qualidade do ambiente (ar, ruído e água), no pressuposto de que a obra decorrerá sob os 
mais estritos padrões de proteção e sustentabilidade ambiental, no cumprimento dos 
requisitos e regras aplicáveis, listados em anexo ao presente estudo. 
 
Os impactes na ecologia são classificados com magnitude reduzida (-1) a pouco 
significativa (-2), uma vez que não existem valores ecológicos particulares na área 
directa de intervenção e a zona húmida próxima poder ser apenas perturbada de forma 
indirecta pelas actividades construtivas. 
 
No que respeita à paisagem, atribuiu-se a magnitude pouco significativa aos efeitos 
negativos resultantes das actividades da fase de construção, principalmente devido à 
muito reduzida frequência de potenciais observadores e ao confinamento da bacia visual 
do local. 
 
A qualidade de vida das populações não será afectada de forma relevante em resultado 
da fase de construção deste projecto, dado o isolamento do local de intervenção, 
afastado de aglomerados populacionais e inserido em zona industrial, com acessos 
próprios. 
 
Os impactes positivos, na fase de construção, referem-se à criação de postos de trabalho 
a nível concelhio e supra-concelhio e ao desenvolvimento económico associado à 
procura de bens e serviços, os quais foram classificados de pouco significativos (+2). 
 
A existência física da unidade determina impactes negativos no ordenamento do 
território, que foram classificados de pouco significativos (-2), e que se relacionam com 
as restrições impostas pelo quadro legal relativo às áreas percorridas por incêndios, mas 
cujo levantamento está em tramitação procedimental. Relativamente às condicionantes 
regulamentares, dado o PDM estar suspenso para o local do projecto e estar a decorrer a 
alteração ao mesmo para reclassificação do solo para uso industrial, considera-se que 
não existe incompatibilidade do projecto a nível do ordenamento do território. 
 
A ocupação do espaço e existência física da instalação ainda determina impactes sobre 
outros descritores, como paisagem, recursos hídricos, solos, geologia e clima, mas que 
foram classificados com magnitude nula (0) a pouco significativa (-2). 
 
Durante a fase de funcionamento da instalação os impactes negativos com maior 
expressão não atingem magnitudes superiores ao nível pouco significativo. 
 
Com efeito, a laboração do CIVTRHI não afectará de forma relevante a qualidade do ar 
na envolvente da instalação, estimando-se apenas ligeiras alterações nos níveis dos 
óxidos de azoto e das partículas. 
 
Situação semelhante se verifica relativamente ao ruído, onde se prevê unicamente um 
pequeno aumento dos níveis de pressão sonora nos receptores sensíveis mais próximos, 
e apenas no período nocturno.  
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Em relação à qualidade da água, não se prevêem impactes negativos uma vez que não 
serão efectuadas quaisquer descargas de águas residuais domésticas ou industriais e as 
águas pluviais serão previamente monitorizadas, só sendo descarregadas caso não 
veiculem poluição relevante. Para o mesmo resultado contribuem também as medidas 
previstas na instalação de segurança e prevenção de derrames e outras ocorrências com 
potencial de contaminação, que darão resposta integral a todos os requisitos exigíveis 
neste domínio. 
 
O nível reduzido das emissões residuais do projecto, na fase de exploração, determina 
efeitos também pouco relevantes sobre os descritores que com aquelas indirectamente 
se correlacionam, como a ecologia, qualidade dos solos, clima e saúde pública. De 
referir que, em relação a este último descritor, foi utilizada uma metodologia de 
avaliação da incidência de doenças que podem ser associadas ao funcionamento deste 
tipo de instalação, que concluiu que os impactes sobre a saúde pública serão reduzidos. 
 
Os impactes positivos deste projecto situam-se nos domínios social e económico, 
projectando-se, quer a nível local, quer a nível nacional. 
 
Em primeiro lugar, trata-se de um projecto estruturante a nível nacional, que dá corpo 
aos princípios e objectivos estratégicos da gestão dos resíduos hospitalares, consignados 
no PERH 1999-2005 e reafirmados no novo PERH 2011-2016, de concentrar o 
tratamento por incineração num pequeno número de unidades, com capacidade de 
resposta à produção actual e futura e reforçar a utilização de novas tecnologias de 
tratamento para os resíduos do Grupo III. Por outro lado, a entrada em funcionamento 
do CIVTRHI permitirá encerrar a actual unidade do Parque de Saúde de Lisboa, que 
atingiu já a sua capacidade máxima, e dotar o país de uma nova instalação, baseada nas 
mais modernas e eficientes tecnologias de tratamento e valorização deste tipo de 
resíduos. 
 
Em matéria de resíduos industriais perigosos, o projecto do CIVTRHI possibilitará 
também a prossecução de um dos princípios fundadores da estratégia da gestão de 
resíduos, ou seja, de auto-suficiência, através da captação dos quantitativos que 
actualmente são exportados para incineração no exterior. 
 
Por outro lado, prevendo-se criar uma componente de investigação e desenvolvimento, 
na procura permanente das melhores soluções ambientais de minimização e tratamento 
dos resíduos, o projecto do CIVTHI contribuirá para melhorar os indicadores de 
desempenho na designada economia do conhecimento. 
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A nível local, o projecto trará evidentes benefícios nas vertentes social e também 
económica. Com efeito, a concretização do projecto em análise promoverá a criação de 
emprego e a qualificação profissional, com efeitos directos na fixação da população e na 
atractividade territorial do concelho da Chamusca, e indirectos no crescimento 
demográfico e inversão da erosão da base da estrutura etária. 
 
No domínio económico, o investimento a realizar, bem como o valor acrescentado dos 
serviços de gestão de resíduos a prestar, terão um efeito positivo nos indicadores 
económicos nacionais. Acresce que a concretização do projecto deverá ter um efeito 
multiplicador do crescimento económico e do emprego por via da dinamização em 
empresas dos sectores de montante e jusante. 
 
Por último, importa referir que não são esperadas reacções negativas significativas de 
rejeição do projecto por parte da população residente e das entidades locais, dado que o 
projecto é percepcionado como trazendo mais benefícios, principalmente sócio-
económicos, do que prejuízos. 
 
 

4. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

4.1 Considerações Introdutórias 

As recomendações e medidas aqui apresentadas têm como objectivo a minimização ou 
compensação dos impactes negativos e a potenciação dos impactes positivos 
identificados no ponto 1 deste capítulo. 
 
A lista de medidas apresenta-se organizada segundo as fases em que estas devem ser 
implementadas e, dentro destas, por medidas de carácter geral e medidas específicas, de 
acordo com as áreas temáticas abordadas na avaliação de impactes.  
 

4.2 Fase de Construção 

4.2.1 Medidas gerais 

4.2.1.1 Fase de preparação prévia à execução das obras 

Nesta fase prévia, recomenda-se que: 
 
R.1 Se proceda à divulgação do programa de execução das obras às populações 

interessadas, designadamente à população residente na área envolvente. A 
informação disponibilizada deve incluir o objectivo, a natureza, a localização 
da obra, as principais acções a realizar, respectiva calendarização e eventuais 
afectações à população, designadamente em relação às acessibilidades, serviços 
e ocupações do subsolo, entre as principais. 

R.2 Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de 
dúvidas e atendimento de eventuais reclamações. 
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R.3 Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os 
trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras relativamente 
às acções susceptíveis de causar impactes ambientais e às medidas de 
minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no 
decurso dos trabalhos. 

R.4 Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda à redução dos 
níveis de perturbação das espécies de fauna na área de influência dos locais dos 
trabalhos, nos períodos mais críticos, designadamente a época de reprodução, 
que decorre genericamente entre o início de Abril e o fim de Junho. 

R.5 Elaborar um Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir o 
enquadramento paisagístico adequado que assegure a atenuação das afectações 
visuais associadas à presença das obras e respectiva integração na área 
envolvente. 

R.6 Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento 
da execução de todas as actividades construtivas e pela identificação e 
pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase da 
execução das obras e respectiva calendarização. Assim, o PGA deverá incluir o 
Plano de Obra, o Plano de Gestão de Efluentes, o Plano de Gestão de Resíduos, 
o Plano de Acessibilidades e o Plano de Desactivação de Estaleiros e Áreas 
Afectas à Obra, para além de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das 
obras. O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de 
concurso da empreitada ou poderá ser elaborado pelo empreiteiro antes do 
início da execução da obra, desde que previamente sujeito à aprovação pelo 
promotor do projecto. As cláusulas técnicas ambientais constantes do PGA 
comprometem o empreiteiro e o dono da obra a executar todas as medidas de 
minimização identificadas, de acordo com o planeamento previsto.  

 
4.2.1.2 Implantação de estaleiros e parque de materiais 

O estaleiro e parque de materiais do projecto em análise serão instalados no interior da 
área de intervenção, no local que se indica em peça desenhada apresentada em anexo, 
pelo que se recomendam as seguintes medidas de minimização: 
 
R.7 Vedar a área afecta à obra, de acordo com a legislação aplicável. 

R.8 Minimizar as perturbações do foro fundiário, confinando as actividades de 
construção à área afecta à obra e proibindo a utilização de outros terrenos. 

R.9 Proceder à gestão do estaleiro em conformidade com os regulamentos 
existentes para este tipo de infra-estrutura temporária, designadamente, entre 
outros, no que se refere às condições de higiene e segurança. 

R.10 Estudar cuidadosamente o esquema de desvios de serviços e de ocupações de 
subsolo eventualmente interceptados na área afecta a obra, assegurando o seu 
funcionamento e a sua manutenção durante a duração desta, se aplicável. 
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4.2.1.3 Escavações e movimentação de terras 

No que respeita ao modo de execução dos trabalhos, recomenda-se que: 
 
R.11 Todas as actividades construtivas, especialmente as acções de desmatação, 

desarborização, limpeza e decapagem dos solos, devem ser estritamente 
limitadas à área de intervenção. 

R.12 Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra 
vegetal, se existente, e ao seu armazenamento em pargas, para posterior 
reutilização em áreas afectadas pela obra. 

R.13 A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas actividades devem ser 
removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a 
sua reutilização. 

R.14 Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos 
estejam limpos, evitando repetição de acções sobre as mesmas áreas. 

R.15 Os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras 
devem ser executados preferencialmente no período de Maio a Setembro, de 
forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade e 
a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido. 

R.16 A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de 
elevada pluviosidade, devendo ser tomadas as devidas precauções para 
assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respectivo deslizamento. 

R.17 Proceder à revegetação dos solos que previsivelmente irão ficar expostos aos 
agentes erosivos por um período superior a 4 meses. 

R.18 Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como 
material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a 
transportar para fora da área de intervenção). 

R.19 Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, 
devem ser armazenados em locais com características adequadas para depósito. 

R.20 Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de 
contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a 
contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou 
escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para 
destino final adequado. 

R.21 Durante o armazenamento temporário de terras, deve efectuar-se a sua 
protecção com coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma 
altura que garanta a sua estabilidade. 

R.22 A armazenagem do solo vegetal em pargas deve ser feita de forma trapezoidal, 
estreita e alongada, com a parte superior ligeiramente convexa para permitir a 
boa infiltração da água. As pargas devem ser localizadas nas zonas adjacentes 
àquelas onde o solo irá ser aplicado. Deverá ser executada uma sementeira de 
leguminosas para garantir o arejamento e a manutenção das características 
físico-químicas do solo. 
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R.23 Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a selecção dessas 
zonas de depósito deve excluir as seguintes áreas e considerar as 
condicionantes e restrições apresentadas na Figura IV.39 do EIA:  

• Áreas do domínio hídrico;  
• Áreas inundáveis;  
• Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);  
• Perímetros de protecção de captações;  
• Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva 

Ecológica Nacional (REN)  
• Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da 

conservação da natureza;  
• Outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna 

protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;  
• Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;  
• Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;  
• Áreas de ocupação agrícola;  
• Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;  
• Zonas de protecção do património.  

 
R.24 Caso seja necessário recorrer a grande quantidade de terras de empréstimo para 

a execução das obras respeitar os seguintes aspectos para a selecção dos locais 
de empréstimo e considerar as condicionantes e restrições apresentadas na 
Figura IV.39 do EIA:  

• As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do 
local de aplicação, para minimizar o transporte;  

• As terras de empréstimo não devem ser provenientes de:  
– terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de massas de 

água;  
– zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada, perímetros de 

protecção de captações de água;  
– áreas classificadas da RAN ou da REN;  
– áreas classificadas para a conservação da natureza;  
– outras áreas onde as operações de movimentação das terras possam 

afectar espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente 
sobreiros e/ou azinheiras;  

– locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;  
– locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;  
– áreas com ocupação agrícola;  
– áreas na proximidade de zonas urbanas e/ou turísticas;  
– zonas de protecção do património.  

 
 



 

 Estudo de Impacte Ambiental do CIVTHRI – Relatório 
V-304

4.2.1.4 Construção e reabilitação de acessos 

R.25 Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso 
seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos 
acessos existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo 
as alterações na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão 
ocupadas pelo acesso. 

R.26 Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de 
obras na via pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das 
perturbações na actividade das populações. 

R.27 Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projecto não 
fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização 
por parte da população local. 

R.28 Sempre que se preveja a necessidade de efectuar desvios de tráfego, submeter 
previamente os respectivos planos de alteração à entidade competente, para 
autorização. 

R.29 Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma a evitar 
a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por 
acção da circulação de veículos e de equipamentos de obra. 

 
4.2.1.5 Circulação e funcionamento de veículos e maquinaria de obra 

R.30 Realizar a manutenção e revisão periódicas de todos os veículos e maquinaria 
de apoio à obra, de forma a evitar situações de deficiente carburação e, assim, 
emissões excessivas de gases e matéria particulada. 

R.31 Optimizar o funcionamento de todos os veículos e maquinaria de apoio à obra 
que operem ao ar livre, de modo a reduzir, na fonte, a poluição do ar. 

R.32 Limitar a velocidade de circulação dos veículos. 

R.33 Promover, quando necessário, a aspersão regular e controlada de água nas 
zonas de trabalho, nos acessos utilizados pelos diversos veículos e pilhas de 
inertes. 

R.34 Realizar a limpeza regular das áreas afectas à obra, para evitar a acumulação e 
ressuspensão de poeiras. 

R.35 Conferir especiais cuidados nas operações de carga, descarga e de deposição de 
materiais, especialmente se forem pulverulentos (ex. cobertura e humidificação 
da carga e adopção de menores alturas de queda na descarga). 

R.36 Efectuar o transporte de terras e de resíduos de construção e de demolição e, 
em geral de quaisquer materiais pulverulentos, em contentores fechados e 
cobertos, de forma a evitar a emissão de poeiras. 

R.37 As actividades ruidosas deverão realizar-se, sempre que possível, nos dias úteis 
e no período das 08:00 h às 20:00 h, quando nas proximidades existirem usos 
sensíveis. 
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R.38 Fora do período mencionado acima, caso o Empreiteiro pretenda efectuar 
actividades ruidosas, com a autorização do dono de Obra, deverá ser solicitada 
previamente, à entidade competente (Câmara Municipal da Chamusca), a 
respectiva licença especial de ruído. 

R.39 Caso a duração das actividades fora do período das 8:00 às 20:00 h nos dias 
úteis seja superior a 30 dias, o Empreiteiro fica obrigado ao cumprimento dos 
valores limite de LAeq do ruído ambiente de 60 dB(A), no período do 
entardecer, e de 55 dB(A), no período nocturno.  

R.40 Em caso de realização de actividades ruidosas fora do período referido acima, 
com duração superior a 30 dias, deverá ser implementado um plano de 
monitorização de ruído, tal como definido no Capítulo VI do presente EIA. 

R.41 Deverão ser seleccionados veículos e maquinaria de apoio à obra em respeito 
pelo especificado no Anexo V do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de 
Novembro. 

R.42 Deverão ser seleccionados, sempre que possível, técnicas e processos que 
causem menor ruído e vibrações. 

R.43 O empreiteiro deverá possuir um registo de certificação de conformidade para 
a maquinaria de apoio à obra, de acordo com os requisitos do Decreto-Lei 
n.º 221/2006, de 8 de Novembro. 

R.44 As máquinas mais ruidosas deverão ser insonorizadas, recorrendo-se, por 
exemplo, à utilização de silenciadores em maquinaria com sistemas de 
combustão interna ou de ar comprimido. 

R.45 As viaturas em circulação ou utilização deverão estar equipadas com os 
dispositivos adequados de protecção contra o ruído (cabine, escape de gases ou 
outros), de modo a evitar situações de ruído elevado. 

R.46 O movimento das máquinas e viaturas, fora da zona de obra, deverá ser 
previamente planeado e organizado, de forma a minimizar os níveis de 
incomodidade junto dos locais mais sensíveis, afastando aquele tráfego dos 
aglomerados urbanos (interditando o atravessamento da povoação da 
Carregueira). 

R.47 Deverão ser adoptadas medidas de protecção individual dos trabalhadores mais 
expostos ao ruído durante as actividades de construção e montagem, de acordo 
com as normas em vigor aplicáveis. 

 
4.2.1.6 Gestão de produtos, efluentes e resíduos 

R.48 Os resíduos produzidos na obra ou no estaleiro serão recolhidos selectivamente 
em fracções compatíveis com o destino final ambientalmente mais adequado, 
devendo ser acondicionados e armazenados de acordo com as boas práticas 
recomendáveis neste domínio, e mantidos em boas condições, de forma a não 
se degradarem nem se misturarem com resíduos de natureza distinta. 
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R.49 Os resíduos urbanos e equiparáveis serão armazenados junto às áreas sociais 
onde são gerados, em contentores especificamente destinados para o efeito, 
devendo ser promovida a separação das fracções recicláveis e o seu envio para 
os correspondentes circuitos de gestão. 

R.50 Os resíduos de construção e demolição deverão ser triados e separados nas suas 
fracções recicláveis e enviados para valorização ou destino final. 

R.51 Os locais de armazenagem dos resíduos não perigosos e perigosos ou de 
quaisquer outros resíduos susceptíveis de gerar efluentes contaminados pela 
acção da percolação das águas pluviais serão cobertos, com zonas 
diferenciadas para os diferentes tipos de resíduos e armazenados em recipientes 
adequados. O pavimento será impermeabilizado e disporá de rede de drenagem 
independente, com tanque de retenção de eventuais derrames, para posterior 
condução a tratamento. Os locais deverão ser de acesso condicionado.  

R.52 As zonas destinadas ao abastecimento e/ou trasfega de combustíveis e óleos 
lubrificantes, onde possam ocorrer derrames de hidrocarbonetos, serão 
pavimentadas, dotadas de rede de drenagem independente, com sistema de 
retenção, para posterior condução a tratamento. 

R.53 Os locais de armazenagem de resíduos serão inspeccionados diariamente para 
verificação das condições de armazenagem. 

R.54 Manter um registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e 
respectivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de 
resíduos. 

R.55 Interditar a descarga no meio ambiente de substâncias indesejáveis ou 
perigosas (óleos, lubrificantes combustíveis, produtos químicos e outros 
materiais residuais da obra). 

R.56 Em caso de ocorrência de derrames de uma qualquer substância (tanto nas 
operações de manuseamento, como de armazenagem ou transporte), o 
responsável pelos mesmos providenciará a limpeza imediata da zona. No caso 
de derrames de óleos, novos ou usados, deverá recorrer-se a produtos 
absorventes, sendo a zona isolada e o acesso unicamente permitido aos 
trabalhadores incumbidos da limpeza do produto derramado. Os trabalhadores 
deverão utilizar equipamentos de protecção individual adequados. 

R.57 Deverá ser implementado um sistema de drenagem de todas as águas residuais 
domésticas e industriais da área de estaleiro, a ligar a um tanque de retenção, 
para posterior trasfega para sistema de tratamento no exterior. Deverá ser 
considerado um separador de hidrocarbonetos no trecho terminal da rede de 
águas pluviais da zona de oficinas e parqueamento de máquinas e veículos. 

R.58 Interditar a realização de quaisquer descargas de águas residuais (domésticas 
ou industriais), que não seja para o sistema a construir no âmbito da 
recomendação anterior. 

R.59 Deverá ser implementado um sistema de lavagem de rodados, com recirculação 
total de água, à saída da área afecta à obra e antes da entrada na via pública. 

R.60 São proibidas queimas a céu aberto. 
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4.2.1.7 Fase de pós-conclusão das obras 

R.61 Proceder à desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução da obra, 
com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, 
maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza 
destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do 
início dos trabalhos. 

R.62 Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais 
em obra, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham 
eventualmente sido afectados ou destruídos. 

R.63 Assegurar a reposição e/ou substituição de infra-estruturas, equipamentos e/ou 
serviços eventualmente existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que 
tenham sido afectados no decurso da obra. 

R.64 Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de 
drenagem que possam ter sido afectados pelas obras de construção. 

R.65 Assegurar a limpeza e reposição das condições previamente existentes (nível 
de compactação, drenagem natural e coberto vegetal protector contra a erosão) 
na área de estaleiro, unidades de apoio à obra, bem como nos acessos de obra e 
áreas envolventes eventualmente afectadas. 

R.66 Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, 
eventualmente utilizados no decurso da obra. 

 
4.2.2 Medidas temáticas 

As medidas de minimização gerais constantes do ponto anterior permitem reduzir 
significativamente os impactes identificados sobre um conjunto alargado de 
compartimentos ambientais.  
 
Relativamente a alguns descritores, apresentam-se, adicionalmente, algumas 
recomendações orientadas para as condições específicas do local e características do 
projecto em apreço. 
 

4.2.2.1 Ecologia 

R.67 Antes do início dos trabalhos construtivos, a zona de ocorrência do 
habitat 3110 deverá ser demarcada por fitas de sinalização/delimitação, ou 
outro sistema compatível, de modo a impedir a passagem de máquinas, pessoas 
e outras formas de afectação directa desta área. 

R.68 Caso ocorra alguma afectação desta zona durante a obra, deverá proceder-se à 
reparação da afectação, de tal modo que após a conclusão dos trabalhos ela 
esteja devidamente reabilitada. 

R.69 Propõe-se ainda a divulgação, entre os trabalhadores da obra e operadores da 
instalação dos valores naturais presentes na zona húmida, de modo a 
sensibilizá-los para a preservação dessa zona. 
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4.2.2.2 Património 

R.70 Reprospectar, após a desmatação, as áreas que, no decurso do levantamento, se 
apresentaram com um coberto vegetal que impedia uma correcta observação do 
solo. 

R.71 Realizar o acompanhamento arqueológico em permanência das acções com 
impacte no solo e que impliquem revolvimento ou remoção de terras 
(decapagens, escavação, aterros) na área de implantação do Projecto e outras 
zonas afectas à obra. 

R.72 O arqueólogo responsável pelo acompanhamento deverá preconizar e justificar 
(técnica e financeiramente) as medidas de minimização que se venham a 
revelar necessárias na sequência do surgimento de novos dados no decurso da 
obra para proteger e/ou valorizar elementos de reconhecido interesse 
patrimonial. 

R.73 Relativamente à ocorrência 1 identificada no EIA, recomenda-se a realização 
de sondagens arqueológicas de diagnóstico, prévias à construção. Mediante os 
resultados poder-se-á verificar ou não a necessidade de realização de novas 
sondagens ou mesmo a escavação integral da área a afectar. 

R.74 Dado que a ocorrência 2 não será afectada directamente por qualquer unidade 
de projecto ou por infra-estruturas provisórias, recomenda-se a realização de 
um registo e sinalização do sítio. Caso seja implantada qualquer infra-estrutura 
com impacte no solo a menos de 100 m do limite da área de dispersão, deverão 
ser realizadas sondagens arqueológicas de diagnóstico prévias. 

 
4.3 Fase de Exploração 

Não são consideradas medidas de minimização para os descritores clima e microclima, 
geologia e geomorfologia, sismicidade e tectónica, qualidade da água e património, uma 
vez que não foram identificados impactes negativos com significado nestes domínios 
ambientais. 
 
a) Solos 

R.75 Em caso de ocorrência de derrames de qualquer substância perigosa, quer nas 
operações de manuseamento, como de armazenagem ou de transporte, o 
responsável pelos mesmos providenciará a limpeza imediata da zona. No caso 
de derrames de óleos, novos ou usados, deverá recorrer-se a produtos 
absorventes, sendo a zona isolada, e o acesso unicamente permitido aos 
trabalhadores incumbidos da limpeza do produto derramado. Os trabalhadores 
deverão utilizar equipamentos de protecção individual adequados. 

 
b) Recursos hídricos 

R.76 Deverão ser minimizados os consumos de água, através da implementação de 
boas práticas de manutenção dos sistemas de abastecimento e armazenagem 
de água, de modo a evitar fugas. 

R.77 Com igual objectivo, os trabalhadores deverão ser sensibilizados para a 
racionalização dos consumos nas diversas actividades desenvolvidas. 
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c) Qualidade do ar  
R.78 Deverá ser implementado um programa de monitorização das emissões 

gasosas do CIVTRHI, em respeito pelo que está determinado no Decreto-Lei 
n.º 85/2005, de 28 de Abril, conforme definido no Capítulo VI do presente 
EIA; 

 
R.79 Propõe-se a monitorização da qualidade do ar, ao nível do solo, na povoação 

da Carregueira e junto das herdades da Galega Nova e Valeira, conforme 
definido no Capítulo VI do presente EIA. 

 
R.80 Em caso de avaria do sistema de tratamento de gases deverá ser interrompida 

de imediato a admissão de resíduos ao incinerador (já previsto no projecto) e 
tomadas as medidas estabelecidas na legislação aplicável relativa a condições 
anormais de exploração das instalações (art.º 35.º do Decreto-Lei n.º 85/2005, 
de 28 de Abril). 

 
d) Ambiente sonoro 

R.81 Recomenda-se a realização do programa de monitorização do ruído 
preconizado no capítulo VI do EIA e a tomada das medidas que se impuserem 
como necessárias.  

 
e) Ecologia  

R.82 De modo a garantir a integridade e continuidade da zona húmida próxima, 
propõe-se que sejam tomadas as medidas necessárias para assegurar o 
abastecimento de água a esta área, por exemplo através do reencaminhamento 
das águas pluviais limpas da instalação. 

 
f) Paisagem 

R.83 As zonas verdes implementadas na fase de construção, em cumprimento do 
projecto de integração paisagística exigível, deverão ser mantidas e cuidadas, 
de modo a cumprirem os objectivos para que foram projectadas. 

 
g) Sócio-economia 

R.84 Deverá, sempre que possível, recorrer-se à mão-de-obra local e promover as 
acções de formação necessárias ao adequado desempenho das funções 
requeridas. 

R.85 Deverá ser garantida a implementação e cumprimento das medidas de higiene 
e segurança do pessoal, preconizadas na legislação vigente. 

 
R.86 Deverá ser implementado um programa de monitorização dos aspectos 

psicossociais e da saúde humana da população afectada; 
 
R.87 As várias fases de desenvolvimento do projecto deverão ser acompanhadas de 

acções de sensibilização da população, incidindo nos seus benefícios e 
realçando as medidas de protecção ambiental e de segurança que lhe estão 
associadas. 
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R.88 Os dados referentes ao funcionamento da unidade de valorização (indicadores 
de desempenho, resultados dos programas de monitorização da qualidade 
ambiental e da saúde humana, etc.), deverão ser disponibilizados à população 
em geral, através da internet ou de outros meios designadamente através de 
jornais locais ou newsletter. 

 
h) Ordenamento do território 

R.89 Devem ser realizadas todas as necessárias diligências para que, em tempo útil, 
se conclua o processo de alteração do PDM e de desafectação da REN e do 
levantamento das proibições impostas na vigência do Decreto-Lei n.º 327/90, 
de 22 de Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 
de Março, relativos à utilização das áreas percorridas por incêndios. 

R.90 Dado que se prevê abater os poucos sobreiros que resistiram ao grande 
incêndio de 2003, recomenda-se que sejam cumpridas as formalidades 
previstas no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-
Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho. 
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Capítulo VI – Monitorização e Gestão Ambientais 
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O presente capítulo constitui o programa de monitorização ambiental do Centro 
Integrado de Valorização e Tratamento de Resíduos Hospitalares e Industriais 
(CIVTRHI), que tem por objectivos definir o processo de observação e recolha 
sistemática de dados sobre o estado do ambiente e sobre os efeitos ambientais do 
projecto e avaliar a eficácia das medidas de minimização propostas no âmbito do 
presente Estudo de Impacte Ambiental. 
 
A monitorização ambiental é um conceito definido no enquadramento legislativo actual 
em matéria de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 
3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro. 
Segundo estes diplomas, a monitorização é “um processo de observação e recolha 
sistemática de dados sobre o estado do ambiente ou sobre os efeitos ambientais de 
determinado projecto e descrição periódica desses efeitos por meio de relatórios da 
responsabilidade do proponente, com o objectivo de permitir a avaliação da eficácia das 
medidas previstas no procedimento de AIA para evitar, minimizar ou compensar os 
impactes ambientais significativos decorrentes da execução do respectivo projecto” 
(sic). 
 
Assim, o Plano de Monitorização, que se apresenta seguidamente, foi desenvolvido 
numa base metodológica objectivando: 
 

– Validar os pressupostos e resultados da avaliação de impacte ambiental; 

– Detectar atempadamente a existência de impactes negativos que não tenham sido 
previstos; 

– Avaliar a eficácia das medidas propostas para prevenir ou reduzir os impactes 
negativos; 

– Identificar a necessidade de implementar medidas de minimização adicionais e 
obter os elementos necessários a uma correcta avaliação do problema e das 
adequadas soluções correctivas. 

 
Nesta conformidade, no ponto 2 descrevem-se os procedimentos necessários à cabal 
monitorização dos descritores ambientais relativamente aos quais a avaliação de 
impactes, apresentada no Capítulo V, determinou essa necessidade: qualidade do ar, 
qualidade das águas subterrâneas, ambiente sonoro, saúde pública e factores 
psicossociais. 
 
No ponto 3, apresenta-se o programa de gestão dos recursos utilizados e de controlo das 
emissões da instalação, designadamente no que se refere ao consumo de água, à 
produção de águas residuais, emissões gasosas, resíduos e ruído interno. 
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2. PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO  

2.1 Qualidade do Ar 

A qualidade do ar, caracterizada por indicadores expressos pela concentração de um 
dado poluente num determinado tempo de exposição, pode ser avaliada através da 
monitorização, da utilização de modelos com base nas emissões dos diferentes 
poluentes e nas condições meteorológicas, ou ainda, com recurso a outras metodologias 
que proporcionem a informação necessária a uma adequada gestão. 
 
Na presente situação, o controlo da qualidade do ar na envolvente da instalação irá 
concretizar-se através da monitorização dos poluentes atmosféricos ao nível do solo, em 
posto de medição fixo, a instalar para o efeito na povoação da Carregueira, 
complementado pelos dados coligidos na Estação da Chamusca da rede QualAr da 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 
 
A monitorização da qualidade do ar ao nível do solo irá decorrer segundo dois 
procedimentos: monitorização em contínuo em posto de medição fixo e monitorização 
descontínua de determinados poluentes, através de amostragem periódica. 
 

 Parâmetros a monitorizar 
a) Monitorização em contínuo: SO2, NO, NO2, NOx, PM10, PM2,5 e O3; 

b) Monitorização periódica: Metais (Pb, As, Cd, Ni, Hg e Cr), derivados particulados 
(Cl-, F-, NH4+), compostos ácidos (HCl, HF, NH3), hidrocarbonetos aromáticos 
policíclicos (HAP) e dioxinas e furanos.  

 
 Locais e frequência das amostragens ou registos 
O local da amostragem (contínua e descontínua) deverá ser no interior da povoação 
da Carregueira, em local a definir posteriormente, tendo em consideração os 
requisitos de macro e micro escala definidos na legislação aplicável. Adicionalmente, 
prevê-se realizar a monitorização descontínua também junto das herdades da Valeira 
e Galega Nova. 
 
A frequência de amostragem é a que se indica no QuadroVI.1. 
 

Quadro VI.1 – Frequência de amostragem dos parâmetros de controlo da qualidade do ar 

Parâmetro Frequência de 
amostragem 

SO2, NO, NO2, NOx, PM10, PM2,5 e O3 Em contínuo 
Metais (Pb, As, Cd, Ni, Hg e Cr) Mensal 
Derivados particulados (Cl-, F-, NH4+) Trimestral 
Compostos ácidos (HCl, HF, NH3) Trimestral 
Dioxinas e furanos, HAP Semestral 

 
Deverá ser realizada uma campanha de monitorização dos parâmetros indicados 
acima, por um período de um ano, antes da entrada em funcionamento da unidade, de 
modo a definir-se um quadro de referência para as futuras medições. 
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 Técnicas e métodos de análise ou do registo de dados e equipamento necessários 
Os parâmetros químicos serão analisados de acordo com os métodos de referência 
estabelecidos no Anexo XI do Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, no Anexo V 
do Decreto-Lei n.º 351/2007, de 23 de Outubro, e no anexo VIII do Decreto-Lei 
n.º 320/2003, de 20 de Dezembro. 
 
Para os poluentes não contemplados nos diplomas supra citados, a amostragem e a 
análise devem observar as normas CEN ou, na inexistência destas, as normas ISO, 
normas nacionais ou internacionais que garantam dados de qualidade científica 
equivalente. 
 
As medições dos parâmetros sujeitos a monitorização descontínua deverão ser 
realizadas por entidades externas que garantam a qualidade dos resultados analíticos 
e que sejam supervisionados regularmente pela autoridade competente. 
 
Os dados a obter deverão alcançar os objectivos de qualidade definidos na legislação 
aplicável e ter tratamento estatístico adequado, de modo a poder estabelecer-se uma 
verificação de conformidade com os valores normativos aplicáveis à situação em 
análise, indicados abaixo, e também uma análise comparativa da evolução temporal 
dos parâmetros medidos. 
 

 Critérios de avaliação dos dados 
Os resultados do programa de monitorização deverão ser comparados com os 
normativos previstos na legislação aplicável. 
 
O regime geral da gestão da qualidade do ar ambiente está actualmente 
consubstanciado no Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho, diploma que reformou o 
quadro legislativo aplicável em matéria de protecção e melhoria da qualidade do ar e 
simultaneamente transpôs a Directiva Quadro da Qualidade do Ar, a Directiva 
n.º 96/62/CE, de 27 de Setembro. 
 
O referido diploma define os princípios e normas gerais da avaliação e da gestão da 
qualidade do ar, visando evitar, prevenir ou limitar as emissões de certos poluentes 
atmosféricos, bem como os efeitos nocivos desses poluentes sobre a saúde humana e 
sobre o ambiente na sua globalidade. 
 
A regulação da matéria específica atinente a cada um dos poluentes listados no 
Decreto-Lei n.º 276/99, nomeadamente a referente aos limites de concentração no ar 
ambiente, margens de tolerância e limiares de alerta dos poluentes dióxido de 
enxofre (SO2), dióxido de azoto (NO2), óxidos de azoto (NOx), partículas em 
suspensão (PM10), chumbo (Pb), benzeno (C6H6) e monóxido de carbono (CO) é 
objecto do Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril; a relativa aos valores alvo para 
as concentrações de arsénio, cádmio, mercúrio, níquel e hidrocarbonetos aromáticos 
policíclicos no ar ambiente encontra-se no Decreto-Lei n.º 351/2007, de 23 de 
Outubro, que transpõe a Directiva n.º 2004/107/CE, de 15 de Dezembro; e o 
referente aos objectivos a longo prazo, valores alvo, limiar de alerta e limiar de 
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informação ao público para as concentrações do ozono no ar ambiente, encontra-se 
no Decreto-Lei n.º 320/2003, de 20 de Dezembro. 
 

 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados dos 
programas de monitorização 
Caso o programa de monitorização indique a ocorrência de não conformidades 
ambientais no que respeita à qualidade do ar, com origem comprovada no 
funcionamento do CIVTRHI, deverão ser definidas medidas de minimização. 
 

 Periodicidade dos relatórios de monitorização, respectivas data de entrega e 
critérios para a decisão de revisão do programa de monitorização 
Na concretização do presente plano, os resultados obtidos serão apresentados em 
relatórios periódicos, com uma periodicidade anual. 
 
Em cada relatório deverão ser analisadas e propostas, entre outras as seguintes 
questões: 

 
– Avaliação da execução do programa de monitorização nos moldes definidos e 

eventual proposta de alteração do plano; 
– Definição da periodicidade das campanhas seguintes; 
– Necessidade de tomada de medidas de controlo da poluição. 

 
2.2 Qualidade das Águas Subterrâneas 

A contaminação dos recursos hídricos subterrâneos não assume relevância na situação 
em análise, dado que, como ficou exposto no Capítulo V do presente EIA, não serão 
efectuadas descargas de águas residuais no local da instalação e estão previstas medidas 
adequadas para prevenir e minimizar a eventual ocorrência de acidentes envolvendo 
derrames de substâncias poluentes. Acresce que as características geolitológicas do 
local de implantação do projecto não são de molde a facilitar a progressão de eventuais 
plumas de contaminação, como ficou demonstrado nos pontos 1 e 2 do já referido 
capítulo. 
 
Considera-se, no entanto, que em se tratando de uma instalação de tratamento e 
valorização de resíduos hospitalares e industriais perigosos, a componente qualitativa 
dos recursos hídricos deve, em qualquer circunstância, ser monitorizada, de modo a 
comprovar a sua não afectação e a inexistência de impactes neste domínio. 
 

 Parâmetros a monitorizar 
O programa de monitorização da qualidade das águas subterrâneas deverá incluir, no 
mínimo, os parâmetros listados seguidamente: 
 
• pH; 
• Temperatura; 
• Sólidos suspensos totais; 
• Condutividade; 
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• Oxidabilidade; 
• Nitrato; 
• Nitrito; 
• Azoto amoniacal; 
• Fósforo; 
• Sulfatos; 
• Hidrocarbonetos; 
• Óleos e gorduras; 
• Substâncias tensioactivas; 
• Arsénio; 
• Zinco; 
• Cobre; 
• Cádmio; 
• Mercúrio; 
• Chumbo; 
• Crómio; 
• HAP; 
• Coliformes fecais. 

 
Deverá também ser medido o nível hidrostático. 
 

 Locais e frequência das amostragens ou registos 
O controlo da qualidade da água deverá ser realizado nos furos de captação do 
CIVTRHI e ainda em outros dois piezómetros de controlo, a montante e a jusante do 
fluxo subterrâneo, a construir para o efeito. Os piezómetros serão duplos, um curto e 
um longo, de modo a monitorizar-se os aquíferos Pliocénico e Miocénico. 
 
Deverão ser consideradas três campanhas de medição anuais: uma no início das 
primeiras chuvadas, no mês de Setembro ou Outubro, a segunda no período húmido, 
no mês de Janeiro ou Fevereiro e a última no início do período seco, no mês de Maio 
ou Junho.  
 
O programa de controlo que se propõe deverá ter uma frequência anual durante os 
3 primeiros anos de funcionamento da instalação, devendo ser ajustado nos anos 
seguintes em função dos resultados obtidos. Caso não ocorram desvios sistemáticos 
às normas, a frequência de monitorização poderá ser alargada, passando a ser 
realizada de 3 em 3 anos, até ao horizonte de projecto. 
 
A primeira campanha deverá garantir uma correcta caracterização da situação de 
referência das águas subterrâneas e deverá ser realizada antes do início dos trabalhos 
de construção, de preferência num período húmido e num período seco. 
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 Técnicas e métodos de análise ou de registo de dados e equipamentos 
necessários 
Os métodos a utilizar para a análise laboratorial deverão ser os especificados na 
legislação, designadamente os que estão indicados no Anexo III do Decreto-Lei 
n.º 236/98, de 1 de Agosto. 
 
A colheita e conservação de amostras deverá obedecer às normas técnicas e cuidados 
específicos de manuseamento e acondicionamento usuais neste tipo de 
procedimentos, propondo-se como referência o Standard Methods for the 
Examination of Water and Waste Water. 
 

 Critérios de avaliação de dados 
Os resultados do programa de monitorização deverão ser comparados com os 
normativos previstos na legislação aplicável, designadamente o Decreto-Lei 
n.º 236/98, de 1 de Agosto, no que diz respeito às normas constantes da Coluna A1 
do Anexo I. 
 

 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados dos 
programas de monitorização 
Caso se verifique alteração na qualidade da água ou no nível hidrostático dos furos 
monitorizados, que comprovadamente tenha origem na instalação, deverão ser 
equacionadas medidas adequadas à resolução do problema.  
 
Deverá ser também analisada a necessidade de rever os moldes do programa de 
monitorização, caso este se revele inconclusivo. 
 

 Periodicidade dos relatórios de monitorização, respectivas data de entrega e 
critérios para a decisão de revisão do programa de monitorização 
Deverá ser elaborado um relatório sobre os resultados da campanha de monitorização 
antes do início da construção da instalação, bem como um relatório anual, respeitante 
a dados de um ano hidrológico, durante os três primeiros anos de funcionamento da 
instalação. 
 
Ao fim dos 3 primeiros anos de monitorização deverá ser elaborado um relatório 
final, onde deverão ser analisados, entre outros, os seguintes aspectos: 
 
– Prolongar o programa de monitorização nos moldes definidos; 

– Alterar o programa de monitorização; 

– Necessidade de tomada de medidas de controlo da poluição. 
 

2.3 Ambiente Sonoro 

Neste ponto descrevem-se os procedimentos necessários para a monitorização do 
ambiente sonoro nos receptores sensíveis localizados na envolvente do projecto, nas 
fases de construção e de funcionamento do CIVTRHI. 
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A monitorização que se propõe permitirá validar os pressupostos e resultados da 
avaliação de impacte ambiental apresentada no ponto 1.9 do Capítulo V, detectar 
atempadamente a existência de impactes negativos que não tenham sido previstos e 
identificar a necessidade de implementar as medidas de minimização correspondentes. 
 

2.3.1 Fase de construção 

Os trabalhos associados à fase de construção da instalação terão uma duração de cerca 
de 11 meses e decorrerão primordialmente no período diurno, não se excluindo, no 
entanto, a possibilidade de realizar actividades ruidosas fora desse período, caso em que 
terá de ser solicitada à Câmara Municipal da Chamusca a exigível “Licença Especial de 
Ruído”, eventualmente por um período superior a 30 dias.  
 
Nesta última situação, deverão ser respeitados nos receptores sensíveis próximos os 
valores limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 dB(A), no período do 
entardecer, e de 55 dB(A), no período nocturno, sendo ainda exigível, nesta situação, a 
realização de medições para verificação do cumprimento da lei. 
 
Assim, o promotor do projecto deverá realizar levantamentos dos níveis de ruído 
ambiente junto dos locais sensíveis próximos do CIVTRHI, que irá considerar a 
determinação do indicador LAeq, para os períodos nocturno e do entardecer. 
 
A medição deverá ser realizada apenas no receptor sensível PM2 – Herdade da Galega, 
sendo dispensável o levantamento no ponto PM1 – Herdade da Valeira, caso se 
mantenha a situação actual de ocupação do imóvel apenas no período diurno.  
 
Assim, caso se preveja realizar trabalhos construtivos nos períodos do entardecer e 
nocturno, propõe-se que a monitorização seja faseada de acordo com o que está 
indicado no Quadro VI.2, a menos que outro cronograma seja definido na “Licença 
Especial de Ruído”. 
 
Para efeitos de verificação de conformidade, o indicador LAeq reporta-se a um dia para 
cada um dos períodos de referência. 
 

Quadro VI.2 – Plano de Monitorização de ruído na fase de construção para actividades 
nos períodos do entardecer e nocturno com duração superior a 30 dias 

Campanha de medição Período 

1ª medição Durante a fase de terraplenagens  

2ª medição Durante a fase de realização das fundações 

3ª medição Durante a fase de montagens mecânicas  

 
Caso sejam detectadas situações de não conformidade, face à legislação aplicável, serão 
implementadas medidas de minimização adequadas, após o que deverá ser realizada 
nova medição para avaliar da eficácia das medidas correctivas até normalização da 
situação. 
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2.3.2 Fase de exploração 

Seguidamente descrevem-se os procedimentos necessários para a monitorização do 
ambiente sonoro nos receptores sensíveis localizados na envolvente da futura unidade 
de valorização e tratamento de resíduos, na fase de exploração. 
 

 Locais e frequência das amostragens ou registos 
Os locais de medição deverão ser aqueles onde se realizaram as medições para 
caracterização da situação de referência (PM1 e PM2), cuja localização está indicada 
na Figura IV.23, do Capítulo IV do presente EIA. 
 
Propõe-se uma periodicidade de monitorização anual, nos primeiros 3 anos de 
funcionamento do projecto em apreço. Caso a monitorização ao fim desse período 
aponte para o cumprimento consistente da legislação e não se tenham verificado 
alterações processuais ou no enquadramento legal neste domínio, a frequência de 
amostragem poderá passar a ser trienal. 
 

 Parâmetros a monitorizar 
Os parâmetros acústicos a caracterizar para avaliação do critério da exposição estão 
definidos na legislação vigente, referindo-se a níveis sonoros médios de longa 
duração, representativos de um ano, sendo: 
 
• Lden - Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno, expresso em dB(A), 

associado ao incómodo global, dado pela expressão: 
 

Lden = 10 × log 1/24 [13 ×10 Ld/10 + 3 ×10 (Le+5)/10 + 8 ×10 (Ln+10)/10] 
 

• Ld ou Lday  - Indicador de ruído diurno; 

• Le ou Levening - Indicador de ruído do entardecer; 

• Ln ou Lnight  - Indicador de ruído nocturno. 
 
A representatividade de um ano deverá respeitar os critérios provisórios relativos a 
representatividade das amostragens, publicados pelo IPAC – Instituto Português de 
Acreditação, através da Circular n.º 2/2007, válidos até que a Agência Portuguesa do 
Ambiente reformule os guias aplicáveis. 
 
Para efeitos da avaliação do critério da incomodidade, deverão ser determinados os 
seguintes indicadores, referidos a um intervalo de tempo de um mês: 
 
• O nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A – LAeq, do ruído ambiente, 

determinado durante a ocorrência do ruído particular; 

• O nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A – LAeq, do ruído ambiente, a 
que se exclui o ruído particular (ruído residual). 
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A representatividade de um mês poderá ser satisfeita mediante a adopção dos 
procedimentos definidos na Circular do IPAC, já anteriormente referida, até que 
outros venham a ser determinados pela Agência Portuguesa do Ambiente. 
 

 Técnicas e métodos de análise ou do registo de dados e equipamento necessários 

Técnicas e métodos de análise 
As medições deverão ser realizadas tendo em conta as normas portuguesas 
aplicáveis, e outras, designadamente: 
 
− Norma Portuguesa 1730-1 (1996) - Descrição e medição ruído ambiente 

Parte 1 – Grandezas fundamentais e procedimentos; 
− Norma Portuguesa 1730-2 (1996) - Descrição e medição do ruído ambiente 

Parte 2 – Recolha de dados relevantes para o uso do solo; 
− Norma Portuguesa 1730-3 (1996) - Descrição e medição do ruído ambiente 

Parte 3 - Aplicação aos limites do ruído; 
− ISO 10847. Acoustics – In situ determination of insertion loss of outdoor noise 

barriers of all types. 1997. 
 
A duração do tempo de medição deverá ser estabelecido a partir do comportamento 
da fonte ou fontes de ruído. É corrente adoptar um intervalo de tempo de medição 
que corresponda ao tempo de estabilização do parâmetro LAeq. Usualmente, são 
suficientes entre 15 a 30 minutos de medição para estabilização, em termos 
estatísticos, dos níveis sonoros. 
 
Métodos de registo de dados e equipamentos necessários 
Os meios necessários à realização do plano de monitorização apresentado são os 
seguintes: 

 
− Sonómetro integrador classe 1 (NP 3496 de 1989), aprovado pelo Instituto 

Português da Qualidade e calibrado por Laboratório Primário de Acústica; 
− Termómetro, anemómetro e higrómetro calibrados por laboratórios certificados, 

para controlo das diferentes condições atmosféricas. 
 
A informação deverá ser registada por ponto de monitorização e poderá ser tratada, 
ou não, em software específico para este tipo de aplicação. 
 

 Critérios de avaliação de dados 
Os resultados das campanhas de monitorização deverão ser comparados com os 
valores limite definidos na legislação vigente, designadamente o Decreto-Lei 
n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007, 
de 16 de Março. 
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 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados dos 
programas de monitorização 
Caso os resultados do programa de monitorização demonstrem o incumprimento da 
legislação aplicável, o que não é expectável na situação em análise, deverão ser 
tomadas medidas adequadas de controlo do ruído, tomando em atenção a seguinte 
hierarquização nas intervenções: controlo nas fontes de ruído, controlo no caminho 
da propagação e controlo do ruído no receptor. 
 

 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão de 
revisão do programa de monitorização 
Deverá ser elaborado um primeiro relatório dando conta dos níveis sonoros 
existentes, antes da entrada em funcionamento da instalação e que constituirá o 
quadro de referência para as futuras medições. 

Deverão ser produzidos relatórios anuais durante os 3 primeiros anos de 
funcionamento do projecto, dando conta dos resultados das campanhas realizadas e 
da respectiva verificação de conformidade, da necessidade ou não de implementar 
medidas de controlo de ruído, ou ainda de quaisquer outras acções relevantes para o 
domínio em apreço. 

Ao fim dos 3 primeiros anos de monitorização, o relatório a apresentar deverá 
analisar, entre outros, a continuação do programa nos moldes definidos ou de 
alteração do mesmo. 

O programa de monitorização deverá ser revisto sempre que se verifique a ocorrência 
das seguintes circunstâncias, entre as principais: 
 
– Alteração da classificação acústica da área envolvente da instalação; 
– Alteração do enquadramento jurídico-institucional deste domínio ambiental; 
– Alterações nas instalações, com repercussões significativas no ambiente acústico 

da envolvente. 
 

2.4 Saúde Pública 

A monitorização dos eventuais impactes na saúde pública da área envolvente do 
CIVTRHI será realizada através da avaliação da componente biológica humana e dos 
efeitos adversos sobre a população. 
 
As observações serão realizadas em dois grupos populacionais distintos: um, 
eventualmente exposto, que reside e/ou trabalha na área de estudo − definida como a 
área em torno do CIVTRHI com um raio de 5 km, e um outro grupo, dito de controlo, 
que reside e/ou trabalha a distâncias superiores. 
 

 Avaliação da componente biológica 
Na componente biológica será efectuada a biomonitorização humana dos agentes 
químicos identificados como os mais críticos no contexto da exposição às emissões 
atmosféricas da incineração - dioxinas e metais, que incidirá sobre dois grupos 
populacionais: adultos e crianças residentes. 
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A biomonitorização será realizada através de colheitas de sangue de uma amostra de 
população pré-definida, em campanhas anuais, no ano anterior à entrada em 
funcionamento da instalação e nos três primeiros anos de laboração. Findo este 
período e com base nos resultados obtidos, será analisada a eficácia do programa e a 
necessidade de alterar os moldes em que foi definido. 
 

 Avaliação de efeitos adversos 
A avaliação dos efeitos adversos do funcionamento do CIVTRHI sobre a saúde 
pública utilizará como indicadores a evolução da taxa de morbilidade e mortalidade 
por doenças cancerígenas, calculada com base nos dados disponíveis no INE. Caso 
se venha a mostrar relevante, poder-se-ão utilizar também indicadores como a 
mortalidade infantil e perinatal, a incidência de abortos espontâneos e de partos pré-
termo, ou, ainda, o baixo peso à nascença.  
 
A avaliação incidirá sobre os dois grupos de análise (exposto e de controlo) e os 
resultados serão padronizados por grupos etários e por sexo. 
 
A avaliação será anual, durante todo o período de vida útil da instalação. 
 

2.5 Factores Psicossociais 

A construção de infra-estruturas de recolha e/ou tratamento de resíduos, 
designadamente a incineração de resíduos, pode originar um impacte negativo na 
opinião pública e mesmo reacções de rejeição por parte da população residente na 
envolvente do local, tanto mais significativos quanto maior for a percepção de risco e 
ameaça que a instalação induz. 
 
Os levantamentos realizados no âmbito do presente EIA indicam que o projecto do 
CIVTRHI é bem aceite pela população em geral, que confia na capacidade dos 
responsáveis para salvaguardar os aspectos ambientais e de segurança dos residentes na 
área. Essa confiança resulta em grande parte da credibilidade granjeada pelo Eco-Parque 
do Relvão e do facto da sua criação e desenvolvimento estarem associados ao 
desenvolvimento local, não apenas em termos da criação de postos de trabalho e do 
incremento da actividade comercial, mas também da melhoria global da qualidade de 
vida da população. 
 
Com o objectivo de monitorizar os impactes psicossociais da construção e exploração 
do CIVTRHI, propõe-se realizar um levantamento de dados que permitam avaliar as 
alterações da qualidade de vida da população em consequência da implementação do 
projecto em questão e aferir as tendências de evolução ao longo do tempo. 
 
Os impactes psicossociais negativos poderão decorrer não apenas de mudanças físicas 
no ambiente, mas também da forma como essas mudanças são interpretadas pelos 
indivíduos. Assim, propõe-se a realização de inquéritos periódicos considerando como 
população alvo os residentes das freguesias de Carregueira, Ulme e Chamusca, 
incluindo as herdades de Valeira e Galega Nova, versando os domínios que constituem 
indicadores de bem-estar e qualidade de vida, designadamente: poluição atmosférica; 
ruído; percepção do risco. 
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Os dados serão obtidos através de um questionário pré-elaborado, por entrevista 
telefónica, versando questões do tipo: 
 

– Conhecimento e avaliação do CIVTRHI; 

– Percepção do ruído e tráfego;  

– Percepção dos fumos e cheiros; 

– Percepção de risco; 

– Atitude face à incineradora; 

– Percepção de justiça e confiança nos intervenientes; 

– Distância da residência do inquirido à instalação. 
 
Serão realizadas duas campanhas anuais no período de construção e nos primeiros 
3 anos de funcionamento da instalação, passando a anuais nos anos seguintes. 
 
Serão produzidos relatórios anuais dando conta dos resultados do programa de 
monitorização e propondo medidas de intervenção, caso se revelem necessárias, 
designadamente a melhoria da estratégia de comunicação do CIVTRHI com o exterior, 
instituições, organismos e população. 
 
 

3. MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

3.1 Gestão do Consumo de Água  

Deverá ser realizado o registo dos consumos de água na instalação, se possível por tipo 
de consumidor (processo, serviços auxiliares, etc.), bem como da água extraída dos 
furos, em m3/mês. 
 
Adicionalmente, deverão ser determinados e registados os consumos específicos 
mensais de água da instalação, em m3 de água consumida/t de resíduos processados, 
entre outros. 
 

3.2 Gestão das Águas Residuais 

Deverá ser registado o volume de águas residuais trasfegadas para tratamento no 
exterior, quer para as águas residuais domésticas, quer para as águas residuais 
industriais, em m3/mês. 
 
A qualidade das águas residuais industriais deverá ser monitorizada, nos termos que 
vierem a ser definidos pelas entidades receptoras das mesmas. 
 

3.3 Gestão das Emissões Gasosas 

A gestão das emissões gasosas da instalação seguirá o que está definido na legislação 
aplicável, designadamente o Decreto-Lei n.º 85/2005, de 28 de Abril, e Decreto-Lei 
n.º 78/2004, de 3 de Abril. 
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O CIVTRHI comunicará à autoridade competente os resultados obtidos no autocontrolo 
das emissões para a atmosfera e os resultados da verificação dos aparelhos de medida, 
bem como os resultados de todas as outras operações de medições efectuadas em 
cumprimento do supra citado diploma. 
 

 Locais e frequência das amostragens ou registos 
O controlo das emissões gasosas do CIVTRHI será realizado na chaminé de exaustão 
dos gases do incinerador de resíduos, onde será efectuada a monitorização dos 
poluentes, de acordo com a NP2167:1992.  
 
No Quadro VI.3 apresentam-se os parâmetros a monitorizar e a respectiva 
frequência, bem como os métodos de análise de referência. 

 
Quadro VI.3 – Monitorização das emissões gasosas do incinerador do CIVTRHI 

Parâmetros Frequência Método de análise 
Temperatura  Contínuo - 
Pressão Contínuo - 

Teor de O2 Contínuo EN14789:2005 
ISO12039:2001 

Teor de vapor de água (1) Contínuo EN14790:2005 
Partículas totais Contínuo EN13284 (parte 1:2002) 
Óxidos de azoto  
(NOx como NO2) 

Contínuo EN14792:2005 

Dióxido de enxofre (SO2) (2) Contínuo EN14791:2005 
VDI24624 (parte 4:2005) 

Monóxido de carbono (CO) Contínuo EN15058:2005 
VDI2459 (parte 6:2005) 

Substâncias orgânicas na forma gasosa e de vapor 
expressas como Carbono Orgânico Total (COT) Contínuo EN12619:1999 

Cloreto de hidrogénio (HCl) (2) Contínuo EN1911 (partes 1/2/3:1998) 
Fluoreto de hidrogénio (HF) (2) Contínuo VDI2470 (parte 1:1975) 
Cádmio (Cd) e Tálio (Tl) (4) Bianual (3) EN14385:2004 
Mercúrio (4) Bianual (3) EN13211:2001 
Metais pesados 
(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) Bianual (3) EN14385:2004 

Dioxinas e furanos (5) Bianual (3) EN1948:1996 
(partes 1/2/3:1996) 

(1) Pode ser dispensada a monitorização em contínuo do teor de vapor de água, desde que se proceda à secagem dos efluentes 
gasosos antes de serem analisados 

(2) Pode ser autorizada a monitorização pontual do HF, HCl e SO2 desde que se demonstre que nunca serão ultrapassados os 
respectivos valores limites de emissão  

 (3) Com intervalo mínimo de 2 meses entre medições. Nos primeiros 12 meses de funcionamento da instalação a 
monitorização será realizada com uma periodicidade mínima de três meses. A frequência da monitorização pontual pode 
ser reduzida de duas vezes por ano para uma vez de dois em dois anos, tratando-se de metais pesados, e de duas vezes por 
ano para uma vez por ano, no caso das dioxinas e furanos, desde que as emissões sejam inferiores a 50% dos valores 
limites de emissão aplicáveis e, ainda, desde que se encontrem disponíveis os critérios relativos aos requisitos a preencher, 
a definir pela Comissão Europeia 

(4) Amostragem entre 30 minutos e 8 horas 
(5) Amostragem entre 6 e 8 horas 
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Será também medida e registada em contínuo a temperatura na primeira e segunda 
câmaras de combustão, a fim de demonstrar o cumprimento da temperatura mínima 
exigível, para o que serão instalados sistemas redundantes de medição, quer da 
temperatura, quer da pressão.  
 

 Métodos de registo de dados e equipamentos necessários 
A monitorização em contínuo será concretizada através de um analisador multi-
componente, do tipo extractivo, uma unidade de monitorização de partículas, 
montada directamente na conduta de exaustão dos gases, e um sistema de aquisição 
de dados.   
 
Todos os aparelhos de monitorização serão submetidos, pelo menos uma vez por 
ano, ao controlo metrológico, efectuado por laboratórios acreditados no âmbito do 
Sistema Português da Qualidade.  
 
Sem prejuízo das operações de calibração a que os aparelhos de monitorização em 
contínuo serão sujeitos, de acordo com a periodicidade e outros requisitos constantes 
dos respectivos manuais de exploração, os mesmos serão submetidos a uma operação 
de calibração mediante medições paralelas, utilizando métodos de referência, pelo 
menos de três em três anos. 
 

 Registo, tratamento estatístico e apresentação dos dados 
Os valores médios a intervalos de trinta e de dez minutos serão determinados durante 
o período de funcionamento efectivo, excluindo as fases de arranque e de paragem 
em que não sejam incinerados quaisquer resíduos, a partir dos valores medidos após 
correcção, por subtracção destes do valor da incerteza da medição para um intervalo 
de confiança de 95%. 
 
Ao nível do valor limite diário de emissões, os valores dos intervalos de confiança de 
95% de cada resultado medido não devem ultrapassar as seguintes percentagens dos 
valores limites de emissão: 
 
– Monóxido de carbono........ 10%; 

– Dióxido de enxofre ............ 20%; 

– Dióxido de azoto................ 20%; 

– Partículas totais.................. 30%; 

– Carbono orgânico total ...... 30%; 

– Cloreto de hidrogénio ........ 40%; 

– Fluoreto de hidrogénio ...... 40%. 
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Os valores médios diários serão determinados a partir dos valores médios a 
intervalos de 30 e 10 minutos, validados como se referiu acima, e tendo em conta 
que: 

• Para a obtenção de um valor médio diário, quando ocorra uma situação de mau 
funcionamento ou de manutenção do sistema de monitorização em contínuo, não 
podem ser excluídos mais de cinco valores médios a intervalos de trinta minutos, 
num mesmo dia. 

• Não podem ser excluídos mais de 10 valores médios diários por ano devido ao 
mau funcionamento ou à manutenção do sistema de monitorização em contínuo.  

 
Para verificação do cumprimento dos valores limites de emissão estabelecidos, os 
resultados da monitorização serão corrigidos para as condições de temperatura de 
273 ºK, pressão 101,3 kPa, 11% de teor de oxigénio e gás seco. 

No cumprimento do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, os resultados do 
autocontrolo serão enviados à APA, em formato digital, através de correio 
electrónico, com uma periodicidade trimestral e até 30 dias após o encerramento do 
trimestre, ou no dia útil imediatamente posterior, em conformidade com o Despacho 
n.º 79/95, de 12 de Janeiro de 1996, ou com outro que o venha a substituir, no caso 
da monitorização em contínuo. 

Para a monitorização pontual, a comunicação dos resultados é efectuada, também 
para a APA, no prazo de 60 dias seguidos, contados da data da realização da acção 
de controlo, e conterá a informação constante do Anexo II do Decreto-Lei 
n.º 78/2004, de 3 de Abril. 

 
3.4 Gestão dos Resíduos  

3.4.1 Resíduos recepcionados na instalação 

A gestão dos resíduos recepcionados na instalação está descrita no Capítulo III do 
presente EIA.  
 

3.4.2 Resíduos produzidos na instalação 

O programa de gestão dos resíduos incluirá o seguinte: 
 

– Registo mensal dos diferentes quantitativos de resíduos produzidos, com 
indicação da sua origem, classificação LER e do respectivo destino, com 
indicação dos resíduos valorizados na unidade;  

– Elaboração do registo anual dos resíduos de acordo com os requisitos do 
SIRAPA; 

– Preenchimento e compilação das guias de acompanhamento de resíduos, sempre 
que seja efectuado o seu transporte para valorização ou eliminação numa 
instalação externa; 

– Obtenção dos comprovativos de licenciamento dos transportadores e dos 
destinatários dos resíduos a valorizar ou eliminar no exterior; 

– Gestão dos óleos novos e usados de acordo com os requisitos do Decreto-Lei 
n.º 153/2003, de 11 de Julho, e Portaria n.º 1028/92, de 5 de Novembro. 
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3.5 Gestão do Ruído Interno 

Em relação à qualidade acústica, a sua monitorização deve ser programada em 
conformidade com o Decreto-Lei n.º 72/92, de 28 de Abril, e o Decreto Regulamentar 
n.º 9/92, de 28 de Abril, nomeadamente o levantamento anual da exposição dos 
trabalhadores ao ruído. 
 
Relativamente ao ruído para o exterior das instalações, o ponto 2.1 descreve os 
requisitos a serem cumpridos.  
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Capítulo VII – Lacunas Técnicas e de Conhecimento 
 
No decurso da elaboração do Estudo de Impacte Ambiental não se identificaram lacunas 
técnicas e de conhecimento que tivessem condicionado de forma relevante a avaliação 
ambiental do empreendimento. 
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Capítulo VIII – Conclusões 
 
O Somos Ambiente, ACE pretende implementar no Eco-Parque do Relvão, situado no 
concelho da Chamusca, o Centro Integrado de Valorização e Tratamento de Resíduos 
Hospitalares e Industriais (CIVTRHI), procedendo, subsequentemente, ao encerramento 
da actual Central de Incineração do Parque de Saúde de Lisboa. 
 
A futura instalação destina-se a valorizar e tratar resíduos hospitalares dos Grupos III e 
IV, resíduos industriais perigosos e, ainda, cadáveres e subprodutos de origem animal, 
utilizando as tecnologias de incineração e desinfecção por microondas. 
 
Trata-se de um projecto estruturante a nível nacional, que dá corpo aos princípios e 
objectivos estratégicos da gestão dos resíduos hospitalares consignados no PERH 1999-
2005 e reafirmados no PERH 2011-2016, recentemente publicado, de concentrar o 
tratamento por incineração num pequeno número de unidades, com capacidade de 
resposta à produção actual e futura e reforçar a utilização de novas tecnologias de 
tratamento para os resíduos do Grupo III. 
 
A entrada em funcionamento do CIVTRHI permitirá encerrar a actual unidade 
localizada no centro de Lisboa, que atingiu já a sua capacidade máxima, e dotar o país 
de uma nova instalação, baseada nas mais modernas e eficientes tecnologias de 
tratamento e valorização deste tipo de resíduos. 
 
A instalação promoverá o aproveitamento energético do processo de incineração dos 
resíduos, com produção de energia térmica e eléctrica, constituindo um contributo 
positivo para o cumprimento dos objectivos nacionais no que se refere à utilização de 
energias renováveis e à redução da emissão de gases com efeito de estufa. 
 
Em matéria de resíduos industriais perigosos, o projecto em apreço possibilitará 
também a prossecução de um dos princípios fundadores da estratégia da gestão de 
resíduos, ou seja, de auto-suficiência, através da captação dos quantitativos que 
actualmente são enviados para incineração no exterior. 
 
Por outro lado, prevendo-se criar uma componente de investigação e desenvolvimento, 
na procura permanente das melhores soluções ambientais de minimização e tratamento 
dos resíduos, o projecto do CIVTRHI contribuirá para melhorar os indicadores de 
desempenho nacionais na designada economia do conhecimento. 
 
Outro efeito do projecto a relevar prende-se com a geração de riqueza, quer através do 
investimento a realizar, quer pela formação de receita resultante da prestação do serviço 
de tratamento e valorização dos resíduos, que terá um impacte positivo no produto 
interno bruto nacional. 
 
A implementação do CIVTRHI irá dar origem à criação de postos de trabalho 
temporários, na fase de construção, e permanentes, na fase de exploração, que 
constituirão um impacte positivo importante a nível local, com efeitos directos na 
fixação da população e na atractividade territorial do concelho da Chamusca e indirectos 
no crescimento demográfico e inversão da erosão da base da estrutura etária. 
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A conjugação das características ambientais favoráveis do local, sem valores ou 
sensibilidades particulares nas vertentes física, biótica e humana, com um projecto 
norteado por exigentes requisitos de protecção ambiental, determinou um nível de 
impacte negativo não relevante, sendo ainda passível de mitigação e redução a níveis 
perfeitamente controláveis através da implementação das medidas de minimização 
propostas. 
 
Para além disso, importa referir que o projecto da instalação foi realizado em estreita 
colaboração com a equipa que desenvolveu o presente Estudo de Impacte Ambiental, 
tendo por isso, aquele, integrado de raiz medidas de protecção ambiental, que também 
contribuíram para o baixo nível de impacte negativo do CIVTRHI. 
 




