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2.1

Apresentar uma descrição mais pormenorizada de todos os processos
tecnológicos, bem como de todas as operações unitárias e o seu
encadeamento/sequência, sempre que aplicável, em termos de recepção
de resíduos, armazenamento, triagem, incineração, desinfecção,
expedição para terceiros, etc., devendo a mesma ser acompanhada de um
diagrama esquemático que apresente as referidas operações, bem como a
sua sequência (fluxograma). As condições de armazenamento dos vários
tipos de resíduos deverão ser devidamente descritas............................................... 1
Identificar, em planta, os locais previstos para a manutenção dos veículos
e maquinaria de apoio à obra, bem como os locais de armazenamento e
manuseamento de óleos e combustíveis. ................................................................. 1
No ponto 5.4.1, página III-28 do EIA, é mencionado que dos 5 ha do
terreno, 21 165 m2 são áreas desocupadas. Apresentar essa informação
articulada com os quadros de áreas constantes do Desenho 01 (Anexo
XIV – Peças desenhadas) e esclarecer se estamos perante uma proposta
de área verde ou de uma área a impermeabilizar, para outro fim.
Quantificar a área do solo a impermeabilizar (incluindo edificações e
pavimentos). No caso de pavimentos permeáveis ou semi-permeáveis,
avaliar os impactes daí decorrentes, tendo em conta estar em causa o
sistema de áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos. .........................2
No Desenho 01 (Anexo XIV – Peças desenhadas) é designada uma área
de implantação do sistema de algas com cerca de 18 551 m2. Essa área
não aparece identificada em planta e não são referidos os métodos de
implementação desse sistema. Também não é referido se a implantação
desse sistema prevê a execução de movimentos de terra e se as áreas
serão impermeabilizadas (parcial ou totalmente), pelo que deverão ser
apresentados os devidos esclarecimentos. ...............................................................3
Esclarecer se existe alguma relação entre o sistema de algas e a unidade
de sequestro de CO2 presente nos gases de combustão do incinerador,
uma vez que é referenciado na página I-1 do Relatório, ponto 1.2, que a
mesma será implementada, numa segunda fase, não abrangida por este
EIA...........................................................................................................................3
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Adequar as medidas de minimização propostas no EIA à lista das
medidas de minimização gerais para a fase de obra, constante do sítio de
internet da Agência Portuguesa do Ambiente (http://aiacirca.apambiente.
pt:8980/Public/irc/aia/aiapublico/library?l=/documentostipo/minimizao_
gerais pdf/PT_1.0&a=d), ou seja, indicar, dentro do possível e para as
medidas que se justifique, o número da medida de minimização da
referida lista que corresponde à medida de minimização apresentada no
EIA...........................................................................................................................3
Avaliar o ponto de situação da instalação face às MTD’s e valores de
emissão admissíveis (VEA’s), constantes dos BREF aplicáveis à
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explicitando para cada MTD referenciada nos BREF quais as acções do
projecto que contribuem para a sua implementação................................................ 4
Apresentar, para os parâmetros relevantes para os quais os BREF
definem valores de emissão (ou de consumo) associados à utilização de
MTD, a avaliação sobre as emissões/consumos afectos à instalação para
os diferentes factores ambientais relevantes face aos VEA estabelecidos
(atendendo não só aos valores em absoluto, em particular as potenciais
emissões associadas aos diferentes equipamentos/etapas de processo, mas
tendo também em consideração as condições de referência associadas a
esses VEA’s). Para o efeito, deverão ser considerados, para o ar e para a
água, dados de projecto e/ou estimativas/cálculos devidamente
fundamentados. ........................................................................................................4
Indicar os valores (ou gamas de valores), para todos os parâmetros
relevantes, que o operador considera representativos e adequados ao caso
específico desta instalação, atendendo às MTD’s a implementar. Os
valores a indicar neste âmbito deverão encontrar-se compreendidos nas
gamas de VEA’s definidas pelos BREF. ................................................................. 4
Referenciar as MTD’s, sempre que aplicável, segundo os códigos de
identificação constantes dos respectivos BREF.......................................................4
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poluentes a monitorizar e parâmetros operacionais do processo.............................4
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recursos minerais, conforme estipulado nas secções IV e V do n.º 3, do
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metálicos. .................................................................................................................7
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vários pontos do país para o CIVTRHI, para as zonas mais próximas ao
CIVTRHI onde se verifique a existência de receptores.........................................11
2.20 Apresentar, em diagrama, as redes de drenagem das águas residuais
domésticas e não domésticas, tal como foi apresentada a rede pluvial. ................13
2.21 Aprofundar o modo/critério de envio das águas residuais para tratamento
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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
ELEMENTOS ADICIONAIS
1.

INTRODUÇÃO
O presente documento tem por objectivo dar satisfação ao pedido de elementos
adicionais/esclarecimentos por parte da Comissão de Avaliação, no âmbito do
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2407 do Centro Integrado de
Valorização e Tratamento de Resíduos Hospitalares e Industriais (CIVTRHI), do
SOMOS AMBIENTE, ACE, nos termos dos ofícios da Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), com a referência S-003972/2011, de 2011-04-07, e referência
294/11/GAIA, de 2011-05-02.

2.

ELEMENTOS ADICIONAIS

A.

ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

Justificação, Localização e Descrição do Projecto
2.1

Apresentar uma descrição mais pormenorizada de todos os processos tecnológicos,
bem como de todas as operações unitárias e o seu encadeamento/sequência, sempre
que aplicável, em termos de recepção de resíduos, armazenamento, triagem,
incineração, desinfecção, expedição para terceiros, etc., devendo a mesma ser
acompanhada de um diagrama esquemático que apresente as referidas operações,
bem como a sua sequência (fluxograma). As condições de armazenamento dos
vários tipos de resíduos deverão ser devidamente descritas.
No Anexo 1 foi incluída a informação solicitada.

2.2

Identificar, em planta, os locais previstos para a manutenção dos veículos e
maquinaria de apoio à obra, bem como os locais de armazenamento e
manuseamento de óleos e combustíveis.
Na página III.63 do EIA vem indicado que “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”.
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Assim, não foram considerados locais para a manutenção dos veículos e maquinaria de
apoio à obra, nem de locais de armazenagem e manuseamento de óleos e combustíveis,
na área do estaleiro, já que as operações de manutenção serão efectuadas em oficinas
específicas para o efeito, no exterior do local de intervenção.
2.3

No ponto 5.4.1, página III-28 do EIA, é mencionado que dos 5 ha do terreno,
21 165 m2 são áreas desocupadas. Apresentar essa informação articulada com os
quadros de áreas constantes do Desenho 01 (Anexo XIV – Peças desenhadas) e
esclarecer se estamos perante uma proposta de área verde ou de uma área a
impermeabilizar, para outro fim. Quantificar a área do solo a impermeabilizar
(incluindo edificações e pavimentos). No caso de pavimentos permeáveis ou semipermeáveis, avaliar os impactes daí decorrentes, tendo em conta estar em causa o
sistema de áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos.
Em Anexo incluiu-se a revisão do Desenho 01 – Planta de Implantação e Perfis.
Tal como indicado na página III.28 do EIA, a ocupação das áreas no CIVTRHI será a
seguinte:
•

Área do lote:............................................................ 50 000 m2;

•

Área de implantação do edifício administrativo: ......... 296 m2;

•

Área de implantação dos pavilhões industriais:........ 6 880 m2;

•

Área de circulação viária: ......................................... 5 824 m2;

•

Área verde:.............................................................. 15 835 m2;

•

Área não ocupada:................................................... 21 165 m2.

A “área não ocupada” representa o espaço que se desenvolve na estrema Nascente do
lote, que não terá qualquer tipo de utilização, permanecendo inalterada em termos
topográficos e de coberto vegetal (cf. revisão do Desenho 01 em Anexo).
A indicação que consta do Desenho 01 (Anexo XIV – Peças desenhadas do EIA),
relativa à área ocupada com o sistema de algas não está correcta, dado que este sistema,
eventualmente apenas a equacionar no futuro, será implantado no lote adjacente a
Nascente do CIVTRHI, com 5 ha de área.
A distribuição de áreas a impermeabilizar no CIVTRHI é a seguinte:
•

Pavimentos de circulação viária: .............................. 5 824 m2;

•

Área coberta:............................................................. 7 176 m2;

•

•

Outras áreas impermeabilizadas (ETAR, área dos
reservatórios de armazenagem de águas residuais
industriais e hospitalares, área de armazenagem de
combustível):................................................................ 760 m2;
Total de área impermeabilizada:............................. 13 760 m2.
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Não foram considerados no projecto pavimentos permeáveis ou semi-permeáveis, de
forma a evitar a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por ocorrência de
eventuais derrames nos pavimentos da instalação.
Assim, a avaliação dos impactes nos recursos hídricos subterrâneos, decorrentes da
impermeabilização de uma área com cerca de 1,4 ha, que foi apresentada no EIA
mantém-se válida (páginas V-216 a V-218).
2.4

No Desenho 01 (Anexo XIV – Peças desenhadas) é designada uma área de
implantação do sistema de algas com cerca de 18 551 m2. Essa área não aparece
identificada em planta e não são referidos os métodos de implementação desse
sistema. Também não é referido se a implantação desse sistema prevê a execução
de movimentos de terra e se as áreas serão impermeabilizadas (parcial ou
totalmente), pelo que deverão ser apresentados os devidos esclarecimentos.
Aspecto esclarecido no ponto anterior.

2.5

Esclarecer se existe alguma relação entre o sistema de algas e a unidade de
sequestro de CO2 presente nos gases de combustão do incinerador, uma vez que é
referenciado na página I-1 do Relatório, ponto 1.2, que a mesma será
implementada, numa segunda fase, não abrangida por este EIA.
Embora seja um projecto eventualmente a equacionar apenas no futuro, não estando
abrangido pelo presente EIA, terá por objectivo o sequestro de CO2, presente nos gases
de combustão do incinerador, através de um sistema de algas.

2.6

Adequar as medidas de minimização propostas no EIA à lista das medidas de
minimização gerais para a fase de obra, constante do sítio de internet da Agência
Portuguesa do Ambiente (http://aiacirca.apambiente.pt:8980/Public/irc/aia/aiapubl
ico/library?l=/documentos-tipo/minimizao_gerais pdf/PT_1.0&a=d), ou seja,
indicar, dentro do possível e para as medidas que se justifique, o número da
medida de minimização da referida lista que corresponde à medida de
minimização apresentada no EIA.
No Anexo 2 foi incluída a revisão e adequação das medidas de minimização para a fase
de construção com a indicação do número da medida de minimização da lista da
Agência Portuguesa do Ambiente.
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Melhores tecnologias disponíveis (MTD’s)
2.7

Avaliar o ponto de situação da instalação face às MTD’s e valores de emissão
admissíveis (VEA’s), constantes dos BREF aplicáveis à instalação. Esta avaliação
deverá ser devidamente fundamentada, explicitando para cada MTD referenciada
nos BREF quais as acções do projecto que contribuem para a sua implementação.

2.8

Apresentar, para os parâmetros relevantes para os quais os BREF definem valores
de emissão (ou de consumo) associados à utilização de MTD, a avaliação sobre as
emissões/consumos afectos à instalação para os diferentes factores ambientais
relevantes face aos VEA estabelecidos (atendendo não só aos valores em absoluto,
em
particular
as
potenciais
emissões
associadas
aos
diferentes
equipamentos/etapas de processo, mas tendo também em consideração as
condições de referência associadas a esses VEA’s). Para o efeito, deverão ser
considerados, para o ar e para a água, dados de projecto e/ou estimativas/cálculos
devidamente fundamentados.

2.9

Indicar os valores (ou gamas de valores), para todos os parâmetros relevantes, que
o operador considera representativos e adequados ao caso específico desta
instalação, atendendo às MTD’s a implementar. Os valores a indicar neste âmbito
deverão encontrar-se compreendidos nas gamas de VEA’s definidas pelos BREF.

2.10

Referenciar as MTD’s, sempre que aplicável, segundo os códigos de identificação
constantes dos respectivos BREF.

2.11

Particularmente no que se refere à incineração de resíduos, evidenciar que o
sistema de monitorização em contínuo das emissões atmosféricas a instalar permite
o cumprimento integral dos requisitos estabelecidos no Diploma Incineração e no
BREF WI, nomeadamente ao nível dos poluentes a monitorizar e parâmetros
operacionais do processo.
No Anexo VI do Volume de Anexos do EIA foi incluída a verificação do cumprimento
das MTD´s no CIVTRHI, de acordo com os seguintes BREF:
•

“Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration,
August 2006”, da Comissão Europeia;

•

“Reference Document on the Application of Best Available Techniques to
Industrial Cooling Systems, December 2001”, da Comissão Europeia.

Em relação ao BREF “Waste Incineration”, foi avaliada a implementação no CIVTRHI
das MTD´s genéricas para a incineração de resíduos em geral (Quadros 1), bem como
das MTD´s específicas relativas à incineração de resíduos perigosos industriais e
hospitalares (Quadro 2).
Dada a solicitação da APA, incluem-se no Anexo 3 os Quadros 1 e 2, já apresentados
no Anexo VI do Volume de Anexos do EIA, mas nos quais se introduziram os códigos
de identificação constantes do BREF “Waste Incineration”.
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Como complemento da informação incluída no EIA, apresenta-se a seguir uma
avaliação dos VEA´s, aplicáveis à incineração de resíduos, tal como definidos no
respectivo BREF, bem como os valores garantidos para as emissões na respectiva
chaminé.
Tal como indicado na página III-48 do EIA, o CIVTRHI irá dispor de um circuito
fechado de arrefecimento de água, afecto ao condensador da turbina de vapor, com duas
pequenas torres de refrigeração.
Por esse motivo, no Anexo VI do Volume de Anexos do EIA, foram incluídos os
Quadros 3 e 4, com a verificação da implementação das MTD´s no CIVTRHI,
associadas aos sistemas de arrefecimento. Apesar das MTD´s aplicáveis aos sistemas de
arrefecimento não disporem de códigos de identificação, estão agrupadas por subcapítulos, os quais são indicados nos novos Quadros 3 e 4 incluídos no Anexo 3.
O tratamento de gases do incinerador será constituído por um sistema semi-seco, pelo
que não serão produzidas águas residuais e, assim, não se aplicam os VEA´s do BREF
WI, que se referem a sistemas de tratamento por via húmida.
Assim, só são aplicáveis os VEA´s referentes às emissões gasosas, à saída do sistema de
tratamento de gases, ou seja, na chaminé.
No Quadro 1 apresentam-se não só os valores limite aplicáveis, de acordo com a
Directiva Incineração de Resíduos, transposta pelo Decreto-Lei nº 85/2005, bem como
os VEA´s do BREF WI, indicados na Tabela 5.2 (página 440 desse BREF).
Por sua vez, no Quadro 2 são apresentados os valores de emissão que serão cumpridos
na chaminé do incinerador de resíduos do CIVTRHI, que dão resposta ao cumprimento
integral não só do Decreto-Lei nº 85/2005, mas também dos VEA´s do BREF WI.
Na página III-58 do EIA foi descrito o sistema de monitorização para dar resposta aos
requisitos do Decreto-Lei nº 85/2005, que se transcreve a seguir.
“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.

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.”
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Quadro 1 – VLE e VEA´s aplicáveis aos gases de combustão do incinerador após tratamento (mg/Nm3)
VLE aplicáveis de acordo com o Decreto-Lei nº 85/2005
(Directiva Incineração de Resíduos)
Valor médio
Valor médio a intervalos de 30 minutos
A cumprir em 100%
A cumprir em 97%
Diário
Pontual
das medições anuais
das medições anuais

Parâmetro

Partículas (mg/Nm3)

VEA´s aplicáveis de acordo com o BREF WI
Valor médio diário

Valor pontual

Valor médio a intervalo
de 30 minutos

< 10

-

< 30

< 10

1-5

-

1 - 20

3

< 10

-

< 20

< 10

1 - 10

-

1 - 20

HCl (mg/Nm )

< 10

-

< 60

< 10

1-8

-

1 - 50

<1

-

<4

<2

<1

-

<2

< 50

-

< 200

< 50

1 - 40

-

1 - 150

< 200

-

< 400

120 - 180

-

30 - 350

5 - 30

-

5 - 100

COT (mg/Nm )
3

3

HF (mg/Nm )
3

SO2 (mg/Nm )
3

NOx (mg/Nm )
CO

< 50
3

Hg (total) (mg/Nm )
3

Cd+Tl (mg/Nm )

-

< 100

< 150

(5)

< 0,05

(3)

-

-

< 0,05

< 0,05

(3)

-

-

0,005 - 0,05

-

< 0,5

(3)

-

-

0,005 - 0,5

Dioxinas e furanos
(ng TE/Nm3)

-

< 0,1 (2)

-

-

0,01 - 0,1

NH3 (mg/Nm3)

-

-

-

-

Metais

(1)

-

-

< 200
(4)

3

(mg/Nm )

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
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< 10

< 10

1 - 10

Quadro 2 – VLE a cumprir nos gases de combustão do incinerador após tratamento
(mg/Nm3 – 11% O2)
Valor médio
Parâmetro
Partículas (mg/Nm3)
COT (mg/Nm3)
HCl (mg/Nm3)
HF (mg/Nm3)
SO2 (mg/Nm3)
NOx (mg/Nm3)
CO
Hg (total) (mg/Nm3)
Cd+Tl (mg/Nm3)
Metais (1) (mg/Nm3)
Dioxinas e furanos
(ng TE/Nm3)
NH3 (mg/Nm3)

Valor médio a intervalos de 30 minutos
A cumprir em
A cumprir em 100%
97% das
das medições anuais
medições anuais
< 20
< 10
< 20
< 10
< 50
< 10
<2
<2
< 150
< 50
< 350
< 200
< 100
< 150
-

Diário

Pontual

<5
< 10
<8
<1
< 40
< 180
< 30
-

< 0,05
< 0,05
< 0,5

-

< 0,1

-

-

< 10

< 10

< 10

-

Por lapso, não se incluiu a monitorização em contínuo de NH3, mas que será efectuada,
já que é um requisito do BREF WI.
Geologia, geomorfologia e recursos minerais
2.12

Efectuar uma breve caracterização e avaliação de impactes sobre os recursos
minerais, conforme estipulado nas secções IV e V do n.º 3, do Anexo II, da Portaria
n.º 330/2001, de 2 de Abril, apesar das características do projecto não
apresentarem, de acordo com informação conhecida, potencialidades muito
relevantes em recursos minerais não metálicos.
Na área de intervenção, 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.
De acordo com a notícia explicativa da Carta Geológica de Portugal Continental
(Folha 27-D), as aluviões modernas do rio Tejo são largamente exploradas na
envolvente alargada da área de intervenção, entre outros locais, a Sul da ponte da
Chamusca. As areias superficiais de vales e terraços também são aproveitadas nas áreas
entre Arrepiado, Carregueira e Pinheiro Grande.
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As argilas do Miocénico, por outro lado, têm sido largamente exploradas, para fabrico
de telhas e tijolos, sobretudo na margem esquerda do Tejo. No concelho da Chamusca,
de acordo com a mesma fonte, existem argilas não carbonatadas amarelo – alaranjadas,
tendo mesmo existido três fábricas de louça vermelha para água e para ir ao lume.
Actualmente, as únicas explorações em actividade no concelho da Chamusca são de
areias comuns, localizadas na freguesia da Carregueira, nomeadamente (n.º de
identificação entre parênteses) Quinta do Arrepiado (5998), Cruzeiro n.º 4 (5958);
Comenda do Almourol (5957), Herdade (5956) e Herdades (5625), não havendo lugar à
exploração de outras massas minerais. (Fonte: “Base de Dados de Pedreiras”, LNEG).
De acordo com a informação disponível na Direcção Geral de Energia e Geologia
(actualizada a 10.03.2011), no concelho da Chamusca não existem quaisquer Áreas de
Reserva, nem Áreas Cativas para exploração de recursos minerais, designadamente de
argilas.
Assim, dado que na área de intervenção e envolvente (Eco-Parque do Relvão) não
existem explorações activas, nem áreas de reserva ou áreas cativas para exploração de
recursos minerais, considera-se que os eventuais impactes negativos sobre os recursos
minerais, resultantes da implementação do projecto, têm magnitude nula.
Qualidade do ar
2.13

Identificar e representar, em plantas e alçados, todas as fontes de emissão de
poluentes atmosféricos para o ambiente exterior, nomeadamente a chaminé da
central térmica (1037 kW), uma vez que apenas foi representada a chaminé do
incinerador.
Em Anexo foram incluídas revisões dos Desenhos 01 e 03, que, para além da chaminé
do incinerador, mostram a chaminé da caldeira de produção de água quente.

2.14

Esclarecer se a unidade de desinfecção tem ou não fontes de emissão de poluentes
atmosféricos para o ambiente exterior.
Tal como referido no ponto 5.5.3 do Capítulo III do EIA (página III-44), o sistema de
tratamento do ar extraído na tremonha de alimentação do equipamento de desinfecção
por microondas é constituído por um filtro de mangas, um filtro HEPA (grau de
filtração H13) e um filtro de carvão activado.
Assim, de acordo com o sistema de tratamento de ar previsto, a emissão de poluentes é
desprezável.
De salientar que não são instalados sistemas de exaustão para o exterior associados aos
equipamentos de desinfecção por microondas, já que os testes realizados pelo “Institute
Pasteur de Lille” (ver informação no Anexo 4) mostram que não se verifica aumento da
carga microbiana no interior dos respectivos edifícios durante os períodos de
funcionamento desses equipamentos.
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Por outro lado, o pavilhão onde será instalado o equipamento de desinfecção por
microondas no CIVTRHI terá um sistema de ventilação adequado.
Para além disso, serão efectuados ensaios periódicos da carga microbiana no interior do
pavilhão, bem como está considerada a substituição dos filtros, no mínimo, de 6 em 6
meses.
De acordo com o que foi referido, não se justifica considerar qualquer sistema de
exaustão para o ambiente exterior.
2.15

Demonstrar o cumprimento da legislação (Decreto-Lei n.º 78/2005, de 3 de Abril, e
Portaria n.º 263/2005, de 17 de Março), no que se refere à altura da chaminé da
central térmica (1037 kW), uma vez que no EIA este aspecto apenas é considerado
para a chaminé do incinerador.
Dado que será utilizado propano como combustível na caldeira de água quente e
instalado um queimador com baixa emissão de NOx (NOx < 150 mg/Nm3, ou seja,
< 0,17 kg/h), não têm relevância as emissões de poluentes nos períodos em que a
caldeira funcionar, ou seja, quando o incinerador estiver parado e for necessária água
quente para lavagem de contentores e de viaturas (período de funcionamento inferior a
500 horas por ano).
Assim, é a altura dos edifícios que condiciona a altura da chaminé. Como o edifício
mais alto tem 19,76 m, a chaminé com 23 m cumpre os requisitos da legislação
aplicável.

2.16

Esclarecer, no que se refere à central térmica, se a potência apresentada se refere a
kilowatts térmicos e qual a previsão dos períodos de funcionamento desta fonte,
dado ser um equipamento de reserva (só funcionará quando o incinerador estiver
parado).
A potência apresentada no EIA, relativa ao queimador da caldeira (1037 kW) refere-se a
kilowatts térmicos.
O período máximo de funcionamento da caldeira de água quente será sempre inferior a
500 horas por ano.

2.17

Apresentar as emissões atmosféricas previstas (concentração e massa total), para
todos os poluentes e para todas as fontes, uma vez que só foram apresentadas as
emissões previstas do incinerador, de modo a ser possível verificar, para os
respectivos períodos de funcionamento, o cumprimento da legislação em vigor
nesta matéria.
As emissões da caldeira de água quente serão de NOx < 150 mg/Nm3 (< 0,17 kg/h).
Como já foi referido anteriormente, as emissões de poluentes do equipamento de
desinfecção por microondas são desprezáveis.
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2.18

No que concerne à análise da informação relativa à previsão das concentrações de
poluentes atmosféricos ao nível do solo, na situação de referência e na fase de
exploração, obtida por aplicação do modelo ISCST3, surgiram algumas dúvidas
que devem ser esclarecidas, a saber:
•

•

•

Se os dados apresentados nos Quadros IV.33 e IV.34 se referem ao CIVTRHI
ou à Fábrica de Bio-óleo da FLORECHA como indicado na nota de rodapé da
página IV.133;
Os dados de output apresentados no Quadro V.3 da página V-224 fase de
exploração – cenário futuro 1, para o poluente NO2 98% apresentam um valor
menor (1,8 µg/m3) do que o quadro IV.33 (4,0 µg/m3) da situação de referência;
Os dados de output apresentados no Quadro IV.34 (página IV-133, situação de
referência), no Quadro V.4 (página V-224, fase de exploração – cenário futuro
1) e no Quadro V.6 (página V-225, fase de exploração – cenário futuro 2), serem
iguais para os três cenários, á excepção do valor obtido para o NO2 max
horário.

Os resultados apresentados nos Quadros IV.33 e IV.34 dizem respeito ao estudo de
dispersão efectuado na situação de referência com base nos valores de emissão dos
CIRVER (SISAV e ECODEAL) e aplicam-se, como situação de referência, quer ao
projecto da Fábrica de Bio-óleo da FLORECHA, quer ao CIVTRHI.
No entanto, é uma gralha a nota de rodapé da página IV.33, em que deveria estar
indicado “Estudo de Impacte Ambiental do CIVTRHI”.
Os dados de output apresentados no Quadro V.3 da página V-224 fase de exploração –
cenário futuro 1, para o poluente NO2 98% indicam um valor menor (1,8 µg/m3) do que
o quadro IV.33 (4,0 µg/m3) da situação de referência, que corresponde a um lapso.
Assim, o valor correcto para o NO2 a 98%, na Galega Nova, cenário Futuro 1 (após
implementação do CIVTRHI), é de 4,3 µg/m3.
Os dados de output apresentados no Quadro IV.34 (página IV-133, situação de
referência), no Quadro V.4 (página V-224, fase de exploração – cenário futuro 1) e no
Quadro V.6 (página V-225, fase de exploração – cenário futuro 2), são iguais para os
três cenários, à excepção do valor obtido para o NO2 max horário.
Os quadros referidos indicam os pontos onde o modelo mostra ocorrência das
concentrações máximas. O carácter discreto da malha de receptores considerada conduz
a que, nos diferentes cenários, as concentrações máximas ocorram sensivelmente nos
mesmos pontos.
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2.19

Apresentar uma quantificação dos impactes na qualidade do ar, gerados pelo
tráfego automóvel responsável pelo transporte dos resíduos dos vários pontos do
país para o CIVTRHI, para as zonas mais próximas ao CIVTRHI onde se
verifique a existência de receptores.
Procedeu-se ao estudo do impacte sobre a qualidade do ar, resultante das emissões de
poluentes atmosféricos gerados pelo tráfego automóvel, incluindo a movimentação de
camiões de transporte de resíduos, com origem e destino no CIVTRHI e o tráfego de
ligeiros.
Os principais poluentes gerados pelo tráfego automóvel são o monóxido de carbono
(CO), os óxidos de azoto (NOx), os compostos orgânicos voláteis, metânicos e não
metânicos (CH4 e COVNM), e as partículas em suspensão (PM10).
A avaliação dos impactes na qualidade do ar, decorrentes do tráfego automóvel
baseou-se na previsão das concentrações dos diversos poluentes ao nível do solo, tendo
em conta a respectiva dispersão na atmosfera, e a comparação dos valores estimados
com os valores limite legislados.
Para a simulação da dispersão dos poluentes atmosféricos usou-se o modelo ISCST3,
que dispõe da possibilidade de tratar fontes em linha, como as que caracterizam o
tráfego automóvel.
Considerou-se um domínio de simulação e receptores sensíveis semelhantes aos que
haviam sido considerados na simulação apresentada no EIA, e idênticos dados
meteorológicos e relevo do terreno.
Considerou-se que o tráfego se desenvolveria inteiramente através da EM 573, em
direcção à EN 118, junto ao Arrepiado, de forma a evitar a passagem de veículos
pesados na povoação da Carregueira.
Estudou-se, assim, um troço de cerca de 5,7 km, com início no CIVTRHI, constituído
pela ligação ao longo da EM 1375 até à EM 573, e, ao longo desta, até ao ponto
terminal do troço em estudo.
Considerou-se um volume de tráfego de 30 veículos ligeiros e de 10 camiões, incluindo
as entradas e saídas do CIVTRHI, num período diário de 10 h, correspondente ao
tráfego estimado ao longo do período de vida do projecto.
Para estimar as emissões de poluentes, utilizou-se a metodologia europeia
EMEP/CORINAIR, preconizada no documento Emission Inventory Guidebook, Road
Transport, EMEP/CORINAIR, Agosto 2007.
Foram, assim, considerados os factores de emissão preconizados naquele documento,
conforme os valores que se indicam no Quadro 3.
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Quadro 3 – Factores de emissão (g/kg combustível)
Ligeiros de passageiros, gasóleo
Pesados comerciais, gasóleo

CO
3,2
7,14

NOx
11,28
34,09

COVNM
0,57
1,14

CH4
0,04
0,24

PM
0,72
1,04

Fonte: EMEP/ CORINAIR

Atendendo a que as taxas de emissão são indicadas, no Quadro 3, em g/kg combustível,
é necessário conhecer os consumos de combustível, para cada tipo de veículo, com vista
a determinar as emissões de poluentes por veículo e km.
Para esse efeito, foram considerados os seguintes valores de consumo de combustível:
•

Ligeiros de passageiros, gasóleo .......................... 0,067 kg/km

•

Pesados comerciais, gasóleo ................................. 0,285 kg/km

Considerou-se, de acordo com a metodologia descrita em Emission Inventory Guidebook, Road Transport, EMEP/ CORINAIR, Agosto 2007, que a relação NO2/NOx é 0,50.
As emissões estimadas de acordo com a metodologia acima descrita encontram-se
indicadas no Quadro 4.
Quadro 4 – Troço de 5,7 km considerado (CIVTRHI - EM 1375 - EM 573)
– Emissões de poluentes (g/s.troço)
CO
0,00353

Ligeiros + Pesados

NO2
0,00825

COV
0,00067

PM
0,00055

Resultados
Apresentam-se, seguidamente, os resultados da simulação efectuada para as formas
NO2, PM10, CO e COV.
Os resultados da dispersão de poluentes apresentam-se no Quadro 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.
Quadro 5 – Concentrações nos receptores (µg/m3)
Receptores

X

Y

3

Valor limite (µg/m )

NO2
(1)
Máx. 1h

PM10
(2)
Máx. 24h

PM10

CO

COV

Anual

Máx. 8h

Anual

200

NO2
98%
200

50

-

-

-

Valeira (RS1)

179 372 267 442

0,14

0,03

0,00

0,00

0,06

0,00

Galega Nova (RS2)

180 580 268 696

0,10

0,02

0,00

0,00

0,04

0,00

Carregueira (RS3)

176 007 271 911

0,05

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

(1)
(2)

Valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil
Valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil
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As simulações mostram que os valores de concentração são muito reduzidos, em
qualquer dos receptores sensíveis, e sempre muito abaixo dos valores limite legislados,
anulando-se, mesmo, no caso das partículas (PM10) e COV.
Recursos hídricos
2.20

Apresentar, em diagrama, as redes de drenagem das águas residuais domésticas e
não domésticas, tal como foi apresentada a rede pluvial.
Em Anexo foi incluído o Desenho 002 – Rede de Saneamento com a informação
solicitada.

2.21

Aprofundar o modo/critério de envio das águas residuais para tratamento dos
afluentes a encaminhar aos CIRVER ECODEAL e SISAV, atendendo aos caudais
gerados e ao dimensionamento das respectivas ETARI. Deverá também ser
devidamente justificado qual o destino final dos efluentes após aquele tratamento,
tendo em consideração as condicionantes estabelecidas nas LA 31/2006 - CIRVER
ECODEAL e LA 42/2006 - CIRVER SISAV, nomeadamente no ponto 3.1.4.2. da
mesma.
O sistema de tratamento de gases do incinerador do CIVTRHI, por via semi-seca, não
produz águas residuais. Assim, só serão produzidas águas residuais (cerca de 33 m3/dia)
em operações de lavagem de contentores, de viaturas e de pavimentos, bem como do
laboratório, as quais serão submetidas a tratamento físico-químico por
coagulação/floculação, seguido de uma etapa de desinfecção por ultravioletas no
CIVTRHI, de modo a garantir a destruição de patogénicos eventualmente presentes nas
águas residuais, antes do seu envio por camião cisterna para os CIRVER. Os valores
expectáveis após tratamento são pH – 6,2, CQO – 94 mg/l, CBO5 – 27 mg/l e SST –
25 mg/l.
De acordo com o volume de águas residuais previsto (33 m3/dia), será necessário
assegurar um camião cisterna por dia para transporte das águas residuais para os
CIRVER.
Conforme a LA 31/2006 da ECODEAL, esta instalação dispõe de um sistema SBR de
tratamento biológico, com uma capacidade de 75 m3/dia (25 m3/turno), mas foi
confirmado que tem actualmente capacidade para receber o acréscimo de 33 m3/dia do
CIVTRHI. Para além disso, a LA da ECODEAL, quando foi emitida, não autorizava a
descarga do efluente tratado em linha de água, mas apenas a sua utilização em rega.
Entretanto, a ECODEAL já solicitou autorização para o efeito, estando a aguardar essa
licença, tendo sido confirmado que a ARH do Tejo irá emitir essa licença no início de
Maio do presente ano de 2011.
No caso do SISAV, de acordo com a LA 42/2006, o tratamento biológico dos efluentes
tem uma capacidade de 137 m3/dia, estando permitida a descarga dos efluentes tratados
em linha de água. Assim, foi confirmado com o SISAV que a ETAR tem capacidade
para receber 33 m3/dia de efluentes do CIVTRHI.
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2.22

Apresentar a declaração do CIRVER SISAV com a autorização e disponibilidade
de tratamento das águas residuais, como a que existe no anexo III do EIA para o
CIRVER ECODEAL.
No Anexo 5 inclui-se a declaração em assunto.

2.23

Esclarecer qual é o caudal médio diário das águas residuais não domésticas, tendo
em conta que no EIA é feita a referência a 33 m3/dia (página 51, no quadro III.8), a
30 m3/dia (página 53 - tanque com capacidade de 150 m3 para 5 dias = 30 m3) ou
20 m3 (página 65).
Na fase de exploração, o volume diário de águas residuais não domésticas é de
33 m3/dia, em que o tanque com 150 m3 de capacidade tem uma capacidade para cerca
de 5 dias (exactamente 4,55 dias).
O volume diário de águas residuais de 20 m3 diz respeito à fase de construção.

2.24

Esclarecer o motivo pelo qual está previsto que as "…águas pluviais de áreas
impermeabilizadas não contaminadas…" sejam monitorizadas. Devem ainda ser
indicados quais os parâmetros previstos monitorizar.
A consideração de um dispositivo de retenção para controlo da qualidade das águas
pluviais das áreas não contaminadas constitui uma medida de mitigação dos potenciais
impactes em situação de risco. Os possíveis cenários de acidente, designadamente, entre
outros, os que se referem a situações de incêndio nas áreas de circulação e estadia de
veículos, a derrames de resíduos perigosos (ex. solventes) em zonas de circulação ou
nos pontos de trasfega, darão origem a águas contaminadas que eventualmente poderão
ser drenadas através do sistema de drenagem pluvial da instalação, seguindo para
tratamento, caso o nível de contaminação assim o indique.
De referir que esta medida é considerada uma MTD no BREF da incineração de
resíduos, aí se referindo a necessidade de controlar a qualidade das águas pluviais e
efectuar o seu tratamento antes da descarga, caso se justifique.
Dependendo do tipo de contaminação, os parâmetros a monitorizar poderão ser os
seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pH
SST
CQO
Substâncias tensioactivas aniónicas
Coliformes totais
Coliformes fecais
Estreptococos fecais
Hidrocarbonetos
HAP
Metais pesados
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2.25

É apresentado um inventário de captações de água subterrânea, no entanto,
contrariamente ao afirmado nas páginas 102 e 107 do EIA, as captações mais
próximas da área de estudo distam cerca de 1,6 km e 1,7 km e não 2,5 km. A
captação localizada a 1,6 km a NNE, pertence à ECODEAL - Gestão Integral de
Resíduos Industriais, S.A., inserida na Fase I, do loteamento do Eco-Parque do
Relvão. No entanto, no subcapítulo 1.6.4 “Impactes cumulativos”, na página 218
do EIA, não são referidos os consumos de água desta empresa, por se considerar
que a CIRVER/ECODEAL não capta água subterrânea. A cerca de 2,5 km para
NE localizam-se as captações de água do Pólo da Carregueira. Face a esta
informação, proceder à correcção e revisão dos conteúdos apresentados no EIA,
que se justifiquem.
A referência feita no EIA “às captações mais próximas” subentendia captações
destinadas ao abastecimento público e não a captações de uso privado destinadas a
outros fins (industrial, rega, abeberamento animal, etc). Com efeito, as captações para
abastecimento público mais próximas situam-se a cerca de 2,5 km e pertencem ao
sistema de abastecimento da Carregueira (CBR3 e FR1), tal como referido no EIA.
O inventário dos pontos de água apresentado no EIA resulta do cruzamento dos dados
disponíveis no SNIRH e o inventário de captações licenciadas nas freguesias de
Chamusca, Ulme e Carregueira, obtido directamente da ARH do Tejo.
De acordo com as fontes de informação citadas, as captações mais próximas do futuro
CIVTRHI localizam-se a cerca de 1,5 km, uma a Nascente, destinada a abeberamento
animal da herdade da Galega Nova, e a outra a Norte, não existindo relativamente a esta
quaisquer elementos identificativos da mesma.
Por outro lado, consultada a licença ambiental da ECODEAL (LA n.º 31/2006),
conclui-se que esta instalação não dispõe de sistemas de captação de água subterrânea,
como está descrito nesse documento:
“Os sistemas de abastecimento de água à instalação consistem:
- No abastecimento de água para consumo humano, utilização nos serviços
administrativos, balneários e instalações sanitárias, que provém da rede pública, sendo
o consumo médio anual estimado em cerca de 750 m3;
- No abastecimento de água às várias unidades funcionais do CIRVER, para rega,
limpeza e manutenção das instalações e combate de eventuais incêndios, através da
reutilização da água residual tratada de acordo com o descrito no ponto 3.1.4.2 Águas
Residuais, desta licença. Esta reutilização é efectuada de acordo com o definido no
ponto 4.5.2 Controlo das águas residuais produzidas;” (sic)
Contactada para o efeito, a ECODEAL confirmou não efectuar qualquer captação de
água subterrânea, tal como consta da página 218 do EIA, mantendo-se portanto os
conteúdos e conclusões do mesmo, no que a este domínio se refere.
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2.26

Considerar os possíveis impactes provocados pela movimentação e operação das
máquinas e outras actividades de construção, susceptíveis de provocar derrames
de hidrocarbonetos ou outras substâncias que originem contaminações pontuais
nos níveis aquíferos superficiais.
Como referido no EIA, a movimentação e operação de máquinas e as actividades de
construção podem originar derrames de hidrocarbonetos ou de outras substâncias
perigosas, susceptíveis de originarem contaminações pontuais. No entanto, devido às
condições de impermeabilidade dos terrenos de cobertura, existe capacidade de retenção
suficiente (ver Caracterização Hidrogeológica no Eco-Parque do Relvão – Chamusca,
incluída no Anexo X.6, do Volume de Anexos do EIA), de modo a que quaisquer
derrames possam ser recolhidos atempadamente, em conjunto com a camada de solos
contaminada, minimizando-se, portanto, eventuais impactes sobre os níveis aquíferos
mais superficiais (suspensos).
Por outro lado, a obra será norteada por estritos critérios de sustentabilidade ambiental,
em cumprimento das normas e regras delineadas para a empreitada de construção (cf.
Anexo VII, do Volume de Anexos do EIA), o que, à partida, minimizará tais
ocorrências.

2.27

É referido na página 102 do EIA que o nível freático se encontra bastante próximo
da superfície. Neste sentido, o EIA deverá mencionar se é prevista a intersecção do
nível freático e indicar a profundidade de escavação e das vigas de fundação,
durante a fase de construção dos edifícios.
De acordo com o estudo geológico e geotécnico realizado, a solução preconizada para
as fundações dos edifícios é a seguinte:
•

Estrutura de betão armado assente em fundações indirectas através de microestacas;

•

As micro-estacas atravessam os diversos estratos, menos resistentes e com
possibilidade de liquefacção, e serão seladas no estrato ZG2 (areias médias a
grosseiras argilosas, com seixos rolados dispersos, compactas a muito compactas),
posicionado a cerca de 20 m de profundidade;

•

O comprimento mínimo de selagem é de 7,00 metros.

Dado que a cave por baixo do edifício do incinerador afunda relativamente à cota do
pronto cerca de 6 m, foi considerada, na fase de construção, a instalação de um dreno
periférico, dispondo de sistema de bombagem.
O sistema de drenagem e bombagem, a executar na fase de construção, ficará apto a
funcionar na fase de exploração do CIVTRHI.
Na fase de construção, a água recolhida do sistema de drenagem, se isenta de
contaminação, será armazenada e reutilizada na obra e, posteriormente, na fase de
funcionamento, será adicionada à água captada nos furos, se necessário com uma
operação prévia de filtração.
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No caso de se verificar qualquer contaminação, será encaminhada para tratamento no
exterior.
2.28

Proceder à reformulação da avaliação de impactes, tendo em consideração o acima
referido e solicitado, tanto para a descrição do projecto, como para a
caracterização da situação actual do ambiente.
De acordo com o estudo geológico e geotécnico, 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, considera-se não serem representativos do
real posicionamento do nível freático.
Por outro lado, é de ter em atenção que as formações pliocénicas de cobertura
apresentam variações litológicas com diferentes condições de permeabilidade,
responsáveis pelo aparecimento de níveis de água posicionados na transição das
litologias arenosas para as argilosas. A sua importância dependerá da espessura e
extensão lateral atingida pelos estratos. Quando a superfície topográfica é interceptada,
ocorrem pequenas exsurgências, a maioria de carácter sazonal e de caudal reduzido ou
pouco significativo.
A construção das estruturas impermeáveis no subsolo é susceptível de introduzir
perturbações nos escoamentos subterrâneos nos estratos intersectados, que se podem
tipificar do seguinte modo:
•
•
•

Criação de barreiras ao fluxo subterrâneo, com subida dos níveis nos sectores de
montante e descida nos sectores de jusante;
Alterações nos esquemas de fluxo;
Alterações na qualidade da água.

Na presente situação, o sistema de fundação dos edifícios do CIVTRHI será do tipo
indirecto, através de micro-estacas seladas no estrato mais compacto, designado por
ZG2 – areias médias a grosseiras argilosas, com seixos rolados dispersos, compactas a
muito compactas, posicionado a cerca de 20 m de profundidade.
Este sistema de fundação é o menos impactante em termos da afectação dos fluxos
subterrâneos, dado que permite a continuidade do escoamento com perturbações
menores.
O piso -1 do edifício do incinerador terá soleira a cerca de -6 m da cota do pronto,
constituindo uma estrutura estanque que introduzirá perturbações nos fluxos dos
estratos onde se posiciona. Tendencialmente, nestas situações, as partículas de água
seguirão trajectórias que contornam lateralmente e inferiormente a estrutura
impermeável, seguindo um percurso ascendente depois de ultrapassado o obstáculo.
Subsequentemente, observa-se uma subida do nível freático a montante e uma descida
do nível a jusante na direcção do fluxo principal. No caso em apreço, a situação descrita
não terá dimensão relevante, quer porque a estrutura impermeável se implanta a
profundidade não significativa, quer porque os fluxos subterrâneos são reduzidos, como
ficou exposto acima, e muito possivelmente de carácter sazonal.
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Em síntese, não se espera que a execução de estruturas estanques no subsolo ou a
realização das fundações dos edifícios do CIVTRHI determinem alterações com
significado nos fluxos de água subterrânea do local do projecto e subsequentemente no
modo e esquema de funcionamento dos aquíferos locais.
Na fase de construção, a realização das escavações, betonagens e outras acções de
contenção e selagem poderão contribuir para uma deterioração da qualidade da água
subterrânea, mas que terá magnitude não significativa e acção limitada no tempo e no
espaço.
Admite-se, também, que o rebaixamento a realizar para construção do piso -1 do
edifício do incinerador não terá repercussões com significado nos sistemas de captação
próximos, atendendo a que o respectivo cone de rebaixamentos não terá dimensão
superior à hectométrica e que os furos mais próximos se localizam a mais de 1,5 km.
2.29

Propor novas medidas de minimização, na eventualidade de durante as escavações
se verificar exposição à superfície do nível freático. Deve ser assegurado que todas
as acções que traduzam risco de poluição serão eliminadas ou restringidas na sua
envolvente directa.
Nas situações em que o nível freático for interceptado, deverão ser tomadas as medidas
seguintes, sem prejuízo de outras que se revelem necessárias:
•

Para facilitar a recolha das águas, os fundos das escavações poderão ser dispostos
com uma inclinação longitudinal de 2% a 5% e cobertos por uma camada de
betão;

•

Dado que a topografia do local não permite a evacuação por gravidade das águas
das escavações, a drenagem será realizada através da instalação de um dreno
periférico, com sistema de bombagem, como está previsto no projecto;

•

O rebaixamento do nível da água deverá ser limitado ao necessário para assegurar
a execução dos trabalhos;

•

As águas de escavação deverão ser reutilizadas, após tratamento, nomeadamente
com tanques de decantação e/ou filtros, se necessário.

Ordenamento do território
2.30

Justificar a ausência de alternativas de localização do projecto em solos não
integrados na REN.
Conforme referido na situação de referência do EIA, 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.

Estudo de Impacte Ambiental do CIVTRHI – Esclarecimentos
18

A escolha desta localização assentou, não só nas condições favoráveis reunidas no
Eco-Parque para o desenvolvimento de actividades na área ambiental, mas também na
sua localização territorial central, na baixa densidade populacional da envolvente e na
aceitação do projecto, quer pelas entidades oficiais, quer pela população.
A localização escolhida irá permitir o estabelecimento de simbioses com outras
empresas instaladas ou a instalar no Eco-Parque (onde já funcionam instalações de
tratamento de diversos tipos de resíduos - urbanos, industriais não perigosos e
industriais perigosos, bem como outras actividades na área a reciclagem), ou seja a
reintrodução dos resíduos no ciclo económico, através do seu direccionamento para
outros processos industriais, diferentes do processo original que os constituiu.
Como se verifica na Figura 1, que apresenta a implantação do Eco-Parque do Relvão
sobre a Carta da REN publicada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/96, a
área do Eco-Parque encontra-se integrada nesta área regulamentar, à excepção das
linhas de água, não existindo portanto, no interior do Eco-Parque, alternativas de
localização em solos não integrados na REN.
2.31

Apresentar o enquadramento do projecto no regime jurídico da REN actualmente
em vigor (RCM nº 78/96 de 12 de Junho, alterada pela RCM n.º 127/2007 de 28 de
Agosto, alterada pela Portaria nº. 1043/2010, de 8 e Outubro), uma vez que o
projecto se encontra totalmente implantado em áreas de REN.
A Carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) do concelho da Chamusca foi 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, tendo em vista a
implementação de um projecto estratégico para o concelho, destinado a acolher
indústrias de reciclagem, transformação de resíduos e energias alternativas.
A Portaria n.º 1043/2010, de 8 de Outubro, aprova a alteração à delimitação da REN do
concelho da Chamusca, tendo em vista a criação de uma zona industrial para instalação
de loteamentos industriais inseridos do Eco-Parque do Relvão, na sequência da
instalação dos dois centros integrados de recuperação, valorização e eliminação de
resíduos (CIRVER). De acordo com a referida Portaria, pese embora a área esteja
classificada como “área de máxima infiltração”, a mesma não apresenta características
que suportem tal classificação.
A área destinada à implantação do CIVTRHI, à semelhança da área abrangida pela
Portaria n.º 1043/2010, também não reúne características que suportem a classificação
como “área de máxima infiltração”, pelo que a proposta de revisão do PDM, iniciada
em 2002, prevê classificar a área em análise como “Área Urbanizável Multiusos”.
Nesta conformidade, o PDM do concelho da Chamusca encontra-se suspenso na área
destinada à implantação do CIVTRHI, nos termos do Aviso n.º 18069/2009, de 14 de
Outubro de 2009, publicado na II.ª Série do Diário da República.
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Posteriormente, reconhecendo o interesse do projecto para o concelho e face à
morosidade do processo de revisão, a Câmara Municipal deliberou, em reunião
ordinária de 16 de Novembro de 2010, proceder à alteração do PDM para uma área de
terreno de 95 000 m2 (correspondente a dois lotes de terreno com 50 000 m2 e 45 000 m2
respectivamente, dos quais o primeiro se destina à implantação do CIVTRHI e o
segundo à Unidade de Pirólise de Biomassa), reclassificando-o como “Zona Industrial”
e procedendo a nova delimitação da Carta de REN.
A Câmara Municipal da Chamusca deliberou, ainda, sujeitar a Proposta de Alteração a
processo de AAE - Avaliação Ambiental Estratégica (apresenta-se no Anexo 6 a
Deliberação n.º 2203, de 16 de Novembro de 2010, publicada no Diário da República,
II.ª Série, n.º 231, de 29 de Novembro, que anuncia a fase de Participação Pública
relativa a esta Proposta de Alteração), encontrando-se actualmente o “Relatório dos
Factores Críticos para a Decisão” em fase de avaliação.
Incluiu-se também, no Anexo 6, cópia dos ofícios dirigidos à CCDR de Lisboa e Vale
do Tejo, pela Câmara Municipal da Chamusca, em 20 de Janeiro de 2011, relativos à
“Alteração do Plano Director Municipal (PDM) da Chamusca e referentes aos projectos
do CIVTRHI e Unidade de Pirólise de Biomassa”:

2.32

•

Ofício n.º 30 - acompanha a proposta preliminar de plano e solicita o
acompanhamento da CCDRLVT na proposta de alteração ao PDM, de acordo
com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro (artigo 96º, ponto 2 e artigo 75º
- C) (Apresentado no EIA - Anexo III do Volume de Anexos);

•

Ofício n.º 31 - acompanha a proposta de alteração da delimitação da Reserva
Ecológica Nacional no espaço a ocupar pelas referidas instalações.

Esclarecer a afectação das funções ecológicas do sistema em presença – Áreas
Estratégicas de Protecção e de Recarga de Aquíferos, tendo em conta que este
sistema pretende:
•
•
•
•
•

Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o
aproveitamento sustentável dos recursos hídricos subterrâneos;
Contribuir para a protecção da qualidade da água;
Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade,
dependentes da água subterrânea, com particular incidência na época de estio;
Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos e cheias e inundações, de seca extrema e
de contaminação e sobreexploração dos aquíferos;
Prevenir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros (que não é o
caso presente).

Nos termos do regime da REN, consignado no Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de
Agosto, as áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos são as áreas
geográficas que, devido à natureza do solo, às formações geológicas aflorantes e
subjacentes e à morfologia do terreno, apresentam condições favoráveis à ocorrência de
infiltração e recarga natural dos aquíferos e se revestem de particular interesse na
salvaguarda da quantidade e qualidade da água, a fim de prevenir ou evitar a sua
escassez e deterioração.
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A empresa Enviestudos realizou para a Câmara Municipal da Chamusca um estudo
hidrogeológico com vista a estabelecer as características de permeabilidade das
formações de cobertura da área do Eco-Parque do Relvão, no âmbito do qual foi
realizado um estudo geolitológico e executado um furo de sondagem para determinação
da sequência lito-estatigráfica presente.
Os resultados dos ensaios permitiram detectar que as formações do Pliocénico
apresentam níveis de argilas compactas muito desenvolvidos, de fraca permeabilidade,
mercê da reduzida porosidade eficaz. O ensaio de caudal realizado traduziu-se por uma
ausência de produtividade das camadas do Pliocénico e/ou das camadas mais
superficiais do Miocénico.
Assim, o estudo concluiu que o planalto da Carregueira não oferece condições
hidrogeológicas características de zona de máxima infiltração, sendo, pelo contrário,
mais propício à instalação de fluxos de drenagem superficial e subsuperficial,
alimentando as linhas de água locais.
De igual modo, um estudo realizado para a TECNINVEST pela empresa Grandewater,
em Janeiro de 2011, com o objectivo de perceber a relação de eventuais derrames
acidentais de produtos químicos ou outros resíduos líquidos com o meio hídrico
subterrâneo envolvente, concluiu que a zona do Eco-Parque não pode ser considerada
como área preferencial de infiltração e consequentemente de recarga do aquífero
Miocénico subjacente.
Este estudo, já apresentado no Anexo XII do Volume de Anexos do EIA - Análise de
Risco, acrescenta que, na eventualidade da ocorrência de acidente de derrame, a
natureza dos terrenos Pliocénicos de cobertura oferecem protecção bastante, permitindo
o controlo e remoção dos produtos derramados e consequente reabilitação dos solos “in
situ”.
Nesta conformidade, na medida em que a área de análise não reúne as condições
hidrogeológicas características de zona de máxima infiltração para justificar a
classificação de “Áreas Estratégicas de Protecção e de Recarga de Aquíferos”, a
implementação do projecto não irá afectar de forma significativa as funções ecológicas
correspondentes a essa área regulamentar.
2.33

Apresentar a avaliação dos impactes expectáveis com a implementação do projecto
em solos classificados com REN, tendo em conta a natureza dos mesmos,
magnitude e extensão.
Os impactes expectáveis com a implementação do projecto em solos classificados na
REN, em “Áreas Estratégicas de Protecção e de Recarga de Aquíferos”, decorrem do
acréscimo em solo impermeabilizado.
Dado que na área 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 e
atendendo à existência de um conjunto de instalações industriais na zona Norte do
Parque do Relvão, o EIA apresentou o cálculo dos impactes cumulativos resultantes da
presença das diversas instalações (Capítulo V – Ponto 1.16).
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De acordo com o referido cálculo, em relação à superfície a impermeabilizar, o conjunto
dos vários projectos determina uma área global de 36,2 ha, onde a infiltração será
dificultada ou mesmo impedida, causando 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. Acresce notar as considerações apresentadas no ponto
anterior sobre a fraca permeabilidade do suporte geológico presente na zona.
Assim, considera-se que os impactes associados à implementação do projecto em solos
classificados com REN são classificados como negativos, permanentes e de magnitude
reduzida, mesmo tomando em consideração os projectos existentes e previstos para o
Eco-Parque do Relvão.
2.34

Apresentar o comprovativo do levantamento da proibição decorrente da aplicação
do Decreto-Lei nº. 55/2007, de 12 de Março sobre áreas percorridas por incêndios,
uma vez que o EIA menciona o facto da Câmara Municipal ter diligenciado este
pedido junto da tutela.
No Anexo III do Volume de Anexos do EIA, foi incluída a situação das diligências que
a Câmara Municipal da Chamusca efectuou, em primeiro lugar junto da Guarda
Nacional Republicana de Santarém e depois junto do Senhor Ministro do Ambiente, do
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional com vista ao levantamento
da proibição decorrente da aplicação do Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de Março, sobre
as áreas percorridas por incêndios.
A informação incluída no Anexo 7 (INF N.º 118/MF de 30.07.2010, do Departamento
Técnico da Câmara Municipal da Chamusca) apresenta o ponto de situação
relativamente ao assunto em referência, indicando nomeadamente que o pedido de
Reconhecimento de Interesse Geral (RIG), para efeitos de levantamento da proibição de
construção na área percorrida por incêndio, destinada ao CIVTRHI, foi feito em
22.07.2009 e que, em diversos contactos posteriores (o último dos quais de 31.07.2010),
se obteve a informação de que o processo se encontrava na Secretaria de Estado das
Florestas e Desenvolvimento Rural, para recolha de assinaturas.
Entretanto, obteve-se a informação proveniente da Secretaria de Estado, através da
AICEP, de que, encontrando-se o Governo em gestão, este processo terá de passar para
o dossiê de transição, ficando a aguardar a tomada da posse do novo Governo.
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Ambiente sonoro
2.35

Apresentar mapas de ruído, em termos dos índices Lden e Ln, relativos a resultados
previsionais, incluindo as isófonas de 63dB(A) e 53dB(A) respectivamente, como
aconselhado na Nota Técnica para avaliação do descritor ruído da Agência
Portuguesa do Ambiente e uma vez que os receptores sensíveis mais próximos não
estão integrados em zonas classificadas.
No Anexo 8 apresentam-se os mapas de ruído produzidos de acordo com a
normalização aplicável e as directrizes emanadas pela APA relativas a este domínio
específico.
O estado acústico na área envolvente após implementação do projecto, delineado
através de modelação matemática, não difere significativamente do que foi estimado
através do algoritmo de cálculo definido na NP 4361-2 e utilizado no EIA, já entregue.
Mantém-se, assim, uma previsão de níveis sonoros reduzidos nos receptores em
referência, após entrada em funcionamento da instalação, configurando impactes
negativos sem significado.

Património
2.36

Identificar, na equipa técnica responsável pela elaboração do EIA, o responsável
pelo factor ambiental Património.
Por lapso, não foi incluído na equipa técnica do EIA o responsável pelo descritor
“Património”. Na tabela seguinte procede-se à sua rectificação.
Especialidade

Nome

• Coordenação

• Nuno

• Geologia/Solos

• Olímpia

• Clima
• Recursos

Hídricos

Formação
Frazão

• Maria

• Engenheiro

Químico

• Engenheira

Química

• Engenheira

Química e Sanitarista

Reis

• Engenheiro

Químico

Fafaiol

• Engenheiro

Electrotécnico

Cardoso

da Luz Franco

• Qualidade

do Ar

• Martins

• Ambiente

Sonoro

• Carlos

• Fauna

• Susana

• Flora

• Sérgio

Vinuesa

• Paisagem

• Raquel

Rosário

• Sócio-economia
• Ordenamento
• Análise

do Território

de Risco

• Património

Reis

• Olímpia
• Nuno

Cardoso

Frazão

• Alexandre

Canha

• Bióloga
• Biólogo
• Arquitecta

Paisagista

• Engenheira

Química

• Engenheiro

Químico

• Arqueólogo
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Análise de risco ambiental
2.37

Atendendo a que a localização de implementação da instalação apresenta um risco
sísmico médio a elevado e, não obstante ser referido que ” … todos os cálculos de
fundações e estruturas da instalação são efectuados de acordo com o regulamento
[Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes] …”,
deverá ser esclarecido se tal questão também foi tida em consideração no
dimensionamento e características construtivas das infra-estruturas de
armazenamento de resíduos líquidos e reservatórios de efluente.
O Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas e Pontes foi tido em
consideração no dimensionamento e nas características construtivas das infra-estruturas
de armazenamento de resíduos líquidos e reservatórios de efluentes.

2.38

Descrição do procedimento a adoptar no caso de detecção de radioactividade nos
resíduos aquando da sua recepção.
No Anexo 9 foi incluído o procedimento a adoptar no caso da detecção de
radioactividade nos resíduos quando da sua recepção.

2.39

Indicar as datas em que foi realizado o trabalho de campo referente à flora e
vegetação. No caso de ter sido fora da época de floração ou da época em que são
identificáveis no terreno as espécies Armeria rouyana, Armeria pinifolia, Thymus
capitellatus, Narcissus bulbocodium, Ruscus aculeatus, deverá ser realizado novo
trabalho de campo e actualizada a informação do EIA
O levantamento de campo relativo à flora foi realizado no dia 15 de Abril de 2010
(cf. pag. IV-146 do EIA), portanto, em plena Primavera, época de floração das espécies
em referência.
Como referido no EIA (pag. IV-152), não foi observada a ocorrência de nenhuma das
espécies em questão no local, apenas foi registada a presença da subespécie S. salvifolia
ssp. salvifolia.

B.

RESUMO NÃO TÉCNICO
Em peça separada, apresenta-se o Resumo Não Técnico reformulado em consonância
com os elementos aduzidos no presente documento.
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Anexo 1
Descrição dos Processos Tecnológicos e das Operações Unitárias

CIVTRHI – Esclarecimentos – Anexos

1.

INTRODUÇÃO
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) solicitou a apresentação de uma descrição
mais pormenorizada de todos os processos tecnológicos, bem como de todas as
operações unitárias e o seu encadeamento/sequência, em termos de recepção de
resíduos, armazenamento, triagem, incineração, desinfecção, expedição para terceiros,
etc., devendo a mesma ser acompanhada de um diagrama esquemático que apresente as
referidas operações, bem como a sua sequência, não esquecendo a descrição das
condições de armazenamento dos vários tipos de resíduos.
Assim, apresenta-se a seguir, tal como solicitado, uma descrição mais detalhada dos
processos e das operações unitárias, devidamente ilustrados com diagramas
esquemáticos de blocos, que mostram a sequência das operações consideradas no
Centro Integrado de Valorização e Tratamento de Resíduos Hospitalares e Industriais
(CIVTRHI).

2.

SÍNTESE DAS OPERAÇÕES NO CIVTRHI
Na Figura 1.1 apresenta-se um diagrama sintético das principais operações que serão
realizadas no CIVTRHI.
Os resíduos de medicamentos, recebidos em embalagens no interior de “big-bags”, são
encaminhados para armazenagem num pavilhão específico, e depois submetidos a uma
operação de triagem para separação das embalagens.
As embalagens são enviadas para reciclagem no exterior e os medicamentos
encaminhados para incineração no CIVTRHI.
Os resíduos hospitalares dos Grupos III e IV, a receber em contentores na instalação,
podem ser armazenados em ambiente normal ou refrigerado, antes do seu envio para
tratamento.
Enquanto que a totalidade dos resíduos hospitalares do Grupo IV são tratados por
incineração, os resíduos hospitalares do Grupo III, de acordo com as suas
características, podem ser encaminhados para tratamento por incineração ou desinfecção
por microondas.
Da operação de desinfecção dos resíduos hospitalares do Grupo III, obtêm-se resíduos
não perigosos, os quais são enviados para um aterro de resíduos industriais não
perigosos.
Por sua vez, os resíduos de animais, a receber em contentores na instalação, podem ser
armazenados em ambiente normal ou refrigerado, de acordo com as necessidades, antes
do seu encaminhamento para o incinerador.
Por último, os resíduos industriais perigosos, recebidos igualmente em contentores, são
armazenados no pavilhão de resíduos industriais, antes de se efectuar o seu transporte
por meios mecânicos para o incinerador, no caso dos resíduos sólidos, ou por tubagem,
no caso dos resíduos líquidos.
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Resíduos de Medicamentos
(Embalagens)

Resíduos Industriais

Resíduos Hospitalares (Grupo IV)

Armazenagem de
Resíduos Industriais

Armazenagem de
Resíduos Hospitalares
(Grupo IV)

Resíduos de Animais

Armazenagem de
Resíduos de Animais

Resíduos Hospitalares (Grupo III)

Armazenagem de
Resíduos Hospitalares
(Grupo III)

Armazenagem e
Triagem

Papel
Metal
Plástico
Vidro

Para Reciclagem
no Exterior

Medicamentos

Incineração, Produção de
Vapor e Electricidade e
Tratamento de Gases

Desinfecção por
Microondas

Escórias (Aterro de RINP)
Cinzas Volantes (Aterro de RIP)

Resíduos (Aterro de RINP)

CIVTRHI – Centro Integrado de Valorização
e Tratamento de Resíduos Hospitalares e
Industriais
Estudo de Impacte Ambiental
Esclarecimentos
Figura 1.1 – Diagrama Sintético das
Operações

No incinerador, a combustão dos resíduos dá origem a escórias e cinzas de fundo, que
serão enviadas para um aterro de resíduos não perigosos, enquanto as cinzas volantes,
separadas dos gases fundamentalmente no filtro de mangas, encaminhadas para um
aterro de resíduos perigosos.
3.

RECEPÇÃO DOS RESÍDUOS
Os procedimentos de controlo e aceitação dos resíduos industriais e dos resíduos
hospitalares (válidos também para os resíduos de animais), que passam pela verificação
de admissibilidade e de conformidade à entrada da instalação, foram descritos e
ilustrados com detalhe no ponto 5.5.1 do Capítulo III do EIA.
No entanto, é de salientar que a totalidade dos resíduos dará entrada na instalação pela
Portaria Sul, onde será efectuada a sua pesagem, controlo e registo de entrada e
instalado um sistema para controlo de radioactividade, com painel de controlo e alarme
audiovisual. No caso da detecção de radioactividade, será cumprida a instrução de
serviço incluída no Anexo 9.

4.

ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS
Os resíduos de medicamentos em embalagens, recebidos na instalação acondicionados
em “big-bags”, devidamente identificados com codificação compatível com um sistema
de leitura óptica, são submetidos a pesagem e registo à chegada ao CIVTRHI, bem
como a controlo de radioactividade, e armazenados no interior do pavilhão de
reciclagem.
Após verificação do procedimento de controlo e aceitação de resíduos, incluindo o
controlo de radioactividade, a carga aceite é pesada e etiquetada, sendo efectuado o seu
registo no sistema informático da instalação.
Os resíduos industriais sólidos, recebidos em contentores, são armazenados em estantes
metálicas, à temperatura ambiente, posicionadas estrategicamente em relação ao
alimentador mecânico de contentores ao incinerador, no interior do pavilhão de resíduos
industriais.
O acesso ao pavilhão de resíduos industriais 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. A capacidade de armazenagem de resíduos industriais sólidos nas
respectivas estantes metálicas será de 650 m3.
Por sua vez, os resíduos industriais líquidos são armazenados no exterior, em área
adjacente ao pavilhão de resíduos industriais, devidamente coberta e dispondo de bacias
de contenção para a trasfega e armazenamento desses resíduos líquidos.
Os reservatórios de armazenagem de resíduos industriais líquidos terão a capacidade de
1 x 15 m3 + 1 x 35 m3.
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No caso dos resíduos hospitalares dos Grupos III e IV e dos resíduos de animais, e após
verificação do procedimento de controlo e aceitação de resíduos, incluindo o controlo
de radioactividade, a carga aceite é pesada e etiquetada, sendo efectuado o seu registo
no sistema informático da instalação e encaminhados para o pavilhão de resíduos
hospitalares.
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, respectivamente com a
capacidade de 224 t e 336 t, será realizada em estruturas de empilhamento, ocupando os
8,50 m disponíveis de pé direito. O abastecimento a este pavilhão será feito através de
um cais de cargas e descargas localizado na fachada tardoz, a Norte/Nascente.
A zona de armazenagem de resíduos em ambiente refrigerado, no pavilhão de resíduos
hospitalares e de animais, 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 armazém de
grande altura, a localizar-se no tecto do mesmo.
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.
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 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.
Por sua vez, os resíduos hospitalares líquidos são armazenados no exterior, em área
adjacente ao pavilhão de resíduos industriais, devidamente coberta e dispondo de bacias
de contenção para a trasfega e armazenamento desses resíduos líquidos.
Os reservatórios de armazenagem de resíduos hospitalares líquidos terão a capacidade
de 2 x 30 m3.
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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 de reciclagem.
5.

TRIAGEM DOS RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS EM EMBALAGENS
Na Figura 1.2 apresenta-se um diagrama esquemático da sequência de operações na
unidade de triagem, ou seja, de separação dos medicamentos a encaminhar para
incineração, das respectivas embalagens, as quais serão enviadas para reciclagem no
exterior.
Assim, o processo de separação dos resíduos de medicamentos das respectivas
embalagens é constituído pelas seguintes operações:
•

Remoção do sistema de contentorização dos resíduos: os “big-bags”, após remoção
das embalagens de medicamentos, são higienizados e dobrados, ficando disponíveis
para nova utilização e 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 operação de triagem,
onde se processa a separação dos medicamentos destinados a valorização energética
por incineração 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 é 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, é
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.

As características do equipamento principal indicam-se a seguir.

ª Tapete transportador de triagem
•
•
•
•
•

Desenvolvimento:..........................
Largura da banda: ..........................
Angulo de inclinação:....................
Velocidade do tapete: ....................
Potência do motor:.........................

4,0 m
800 mm (útil 650 mm)
0º
3 – 12 m/mim
1,5 kW
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Figura 1.2 – Triagem de Resíduos de
Medicamentos

ª Separador electromagnético
•
•
•
•
•

Potência do electroíman: .........................
Potência do motor de accionamento:.......
Largura do tapete:....................................
Velocidade do tapete: ..............................
Altura de acção: .......................................

3,6 kW
2,2 kW
650 mm
2 m/s
310 mm.

ª Prato giratório de triagem
•
•
•
•

Diâmetro exterior:....................................
Potência do motor:...................................
Largura útil de triagem: ...........................
Velocidade do prato:................................

6 000 mm
2,2 CV
650 mm
2 – 8 m/min

ª Cabine de Triagem
•
•
•

6.

Largura: ................................................... 10 m
Comprimento: .......................................... 10 m
Altura livre interior:................................. 2,5 m

INCINERADOR, PRODUÇÃO DE VAPOR E ELECTRICIDADE E TRATAMENTO
DE GASES
Na Figura 1.3 apresenta-se um diagrama esquemático com a sequência de operações
associadas aos processos de incineração, produção de vapor e electricidade e tratamento
de gases.

6.1

Concepção
A instalação de incineração, destinada ao tratamento de resíduos hospitalares e
industriais perigosos e de resíduos de animais, 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 1.4 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.
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Legenda:
1 – Sistema de alimentação de resíduos
2 – Incinerador
3 – Ventiladores e sistemas de ar de combustão
4 – Sistema de redução das emissões de NOx (SNCR)
5 – Sistema automático de remoção de escórias
6 e 7 – Caldeira de produção de vapor
8 – Coluna de "quenching"
9 – Filtro de mangas

10 – Silo de cal
11 – "Big‐bag" de carvão activado
12 – Sistema de monitorização em contínuo das emissões gasosas
13 – Ventilador de exaustão
14 – Chaminé
15 – Turbina de vapor
16 – Torre de arrefecimento
17 – Escadas e plataformas
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Industriais
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Esclarecimentos
Figura 1.4 – Vista da Incineração, Produção
de Vapor, Electricidade e Tratamento de
Gases

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.
6.1

Sistema de Alimentação ao Incinerador
A alimentação de resíduos sólidos ao incinerador é efectuada por 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 1.1.

Foto 1.1 – Alimentação dos resíduos em contentores ao incinerador

6.2

Unidade de Combustão
O incinerador a instalar no CIVTRHI é de concepção pirolítica em dois estágios, da
ENVIKRAFT (cf. Foto 1.2). No primeiro estágio, designado por pirólise, os resíduos
são submetidos a temperaturas de 650 a 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 1.2 – Incinerador da ENVIKRAFT

O primário estágio, ou seja, a câmara de combustão primária, é revestida a refractário e
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 parcial dos gases de combustão arrefecidos (160ºC) e
também através da injecção de água.
O sistema de extracção de escórias, por parafusos sem-fim, situados 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, ou câmara secundária, compreende a combustão da
fase gasosa e das partículas resultantes da pirólise ocorrida na primeira câmara de
combustão.
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.
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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.

As características principais da unidade de combustão são as seguintes:
•
•
•
•
•
•

6.3

Dimensões: ..............................................
Volume da câmara secundária:................
Capacidade de combustão: ......................
Parafusos de extracção de escórias:.........
Diâmetro dos parafusos: ..........................
Comprimento dos parafusos: ...................

10 100 (c) x 3 350 (l) x 8 400 mm (a);
40 m3;
5,83 MWt;
4;
400 mm;
2 300 mm.

Sistema de Produção de Vapor e de Electricidade
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: .....................................
Produção de vapor: ..................................
Caudal de vapor:......................................
Pressão de vapor: .....................................
Temperatura de vapor:.............................

5,37 MW;
4,33 MW;
6,765 t/h;
13 bar;
191 ºC.

O vapor gerado na caldeira é expandido numa turbina com condensação. Acoplado à
turbina está um gerador eléctrico (alternador), com a potência eléctrica instalada de
620 kW.
As características de funcionamento da turbina são as seguintes:
•
•
•

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);
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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.
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.
A turbina de condensação está ligada a um alternador, do tipo trifásico síncrono, com
potência de 1 032 kVA, a qual é gerada à tensão nominal de 0,4 kV e 50 Hz.
O alternador está 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.
6.4

Sistema de Tratamento de Gases
Os gases resultantes da combustão dos resíduos apresentam as características médias
indicadas no Quadro 1.1.
Quadro 1.1 – Composição dos gases de combustão
Parâmetro
Caudal (base húmida)
Temperatura
(à saída do incinerador)
Humidade
O2 (base húmida)
SO2 (base seca)
HCl (base seca)
HF (base seca)
Metais pesados 1) (base seca)
Hg (total) (base seca)
Cd+Tl (base seca)
Cinzas (base seca)

Unidade
3

Valor médio

Nm /h

11 904

ºC

1 100

%
% vol.
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

6,0
7-9
300
800
5
15
0,5
1,0
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

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, bem
como com os VEA´s do BREF “Waste Incineration”, foram considerados os seguintes
sistemas de tratamento dos gases de combustão, associados à linha de incineração de
resíduos:
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•

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.

ª 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: .......................................
Altura:............................................
Caudal de gases de combustão: .....
Temperatura à entrada: ..................
Temperatura à saída:......................

2,5 m;
11,6 m;
21 200 Nm3/h a 150 ºC;
160-180 ºC;
140-150 ºC.

Na base da torre está instalado um sistema de remoção de cinzas.
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.
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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.

ª 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: ................................
Comprimento: ................................
Diâmetro: .......................................
Área de filtração: ...........................
Material:.........................................
Densidade do material: ..................
Razão de filtração (mínima): .........
Razão de filtração (máxima): ........
Pressão diferencial:........................

196;
7 000 mm;
142 mm;
524 m2;
feltro agulhado;
500 g/m2;
0,53 m3/m2/min;
0,89 m3/m2/min;
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, CO e NH3), bem como os valores médios
da monitorização duas vezes por ano dos metais pesados e dioxinas e furanos.
Para além disso, serão cumpridos também os VEA´s tal como definidos no BREF
“Waste Incineration”.
Assim, no Quadro 1.2 indicam-se os VLE que serão cumpridos na chaminé do
tratamento de gases do incinerador.
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Quadro 1.2 – VLE a cumprir nos gases de combustão do incinerador após tratamento
(mg/Nm3 – 11% O2)
Valor médio
Parâmetro
Partículas (mg/Nm3)
COT (mg/Nm3)
HCl (mg/Nm3)
HF (mg/Nm3)
SO2 (mg/Nm3)
NOx (mg/Nm3)
CO
Hg (total) (mg/Nm3)
Cd+Tl (mg/Nm3)
Metais (1) (mg/Nm3)
Dioxinas e furanos
(ng TE/Nm3)
NH3 (mg/Nm3)

Valor médio a intervalos de 30 minutos
A cumprir em
A cumprir em 100%
97% das
das medições anuais
medições anuais
< 20
< 10
< 20
< 10
< 50
< 10
<2
<2
< 150
< 50
< 350
< 200
< 100
< 150
-

Diário

Pontual

<5
< 10
<8
<1
< 40
< 180
< 30
-

< 0,05
< 0,05
< 0,5

-

< 0,1

-

-

< 10

< 10

< 10

-

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.

ª Monitorização
De acordo com os requisitos do Decreto-Lei n.º 85/2005 e do BREF “Waste
Incineration”, 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, HF e NH3;

•

Um medidor de partículas;

•

Um sistema de aquisição e tratamento de dados.

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.
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ª Sistema de manuseamento de escórias e cinzas
A unidade de combustão está equipada com parafusos sem-fim, 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.
7.

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 1.3
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 (ver Figura 1.5).

Foto 1.3 – Equipamento de Desinfecção por Microondas
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Figura 1.5 – 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
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.
8.

EXPEDIÇÃO DE RESÍDUOS
A totalidade dos resíduos a produzir no CIVTRHI serão expedidos em condições
adequadas de acondicionamento, cumprindo todos os requisitos da legislação aplicável,
não só em termos das respectivas guias de acompanhamento, mas também o seu
transporte e destino assegurado por entidades devidamente autorizadas/licenciadas para
o efeito.
Na Figura 1.1, apresentada anteriormente, estão indicados os destinos dos principais
resíduos que serão produzidos nos processos tecnológicos do CIVTRHI.
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Anexo 2
Medidas de Minimização de Impactes na Fase de Construção

CIVTRHI – Esclarecimentos – Anexos

Seguidamente apresenta-se a lista das medidas de minimização propostas no EIA, para a fase de
obra, adaptada à lista das “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, disponível
no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente. No final do descritivo de cada medida,
quando aplicável, referencia-se (entre parêntesis) o n.º de ordem, antecedido da designação APA.
a)

Medidas gerais

a.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 (APA1).

R.2

Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de
dúvidas e atendimento de eventuais reclamações (APA2).

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 (APA3).

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 (APA4).

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
(APA5).

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 (APA6)
(APA40).
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a.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 (APA8).

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.
a.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 (APA9).
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 (APA10).
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 (APA11).
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 (APA14).
R.15 Os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras deve
ser executada 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 (APA15).
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 (APA16).
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) (APA17).
R.19 Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem
ser armazenados em locais com características adequadas para depósito (APA18).
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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 (APA19).
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 (APA20).
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.
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 (APA 21):
•

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 (APA22):
•

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;
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–
–
–

–
–
–
–
–

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.

a.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
(APA23).
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 (APA24).
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 (APA25).
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 (APA26).
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 (APA27).
a.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 (APA33).
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 (APA37).
R.34 Realizar a limpeza regular das áreas afectas à obra, para evitar a acumulação e
ressuspensão de poeiras.
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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 (APA30).
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
(APA34).
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 (APA31).
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 (APA32).
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) (APA28).
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.
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a.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 (APA41).
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 (APA43).
R.50 Os resíduos de construção e demolição deverão ser triados e separados nas suas
fracções recicláveis e enviados para valorização ou destino final (APA44).
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 (APA45) (APA48).
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 (APA46).
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 (APA49).
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 (APA47).
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.
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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 (APA38).
R.60 São proibidas queimas a céu aberto (APA42).
a.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
(APA50).
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 (APA51).
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 (APA52).
R.64 Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem
que possam ter sido afectados pelas obras de construção (APA53).
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 (APA54).
R.66 Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras,
eventualmente utilizados no decurso da obra (APA55).
b)

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.

b.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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b.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
(APA12).
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 (APA13).
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.
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Anexo 3
Melhores Técnicas Disponíveis (MTD’s)
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Quadro 1 – Situação na instalação em relação às MTD´s (Incineração de resíduos) (genéricas)
Código
do BREF

Descrição das MTD´s

Situação no
CIVTRHI

1

Efectuar a concepção da instalação de acordo com as características dos
resíduos que serão recebidos.

Sim

2

Manter a instalação arrumada e limpa.

Sim

3

4

5

6

Manter o equipamento em boas condições de funcionamento e realizar
inspecções de manutenção com a periodicidade adequada.

Estabelecer e manter um controlo adequado das características dos
resíduos admitidos na instalação:
− Estabelecer as condições de aceitação de resíduos na instalação, de
acordo com a sua composição, quantidades admissíveis e factores de
risco;
− Obter dos fornecedores de resíduos a sua caracterização adequada;
− Controlar as características dos resíduos alimentados à instalação de
incineração;
− Utilizar detectores para eliminar a entrada na instalação de resíduos
radioactivos.
Armazenar os resíduos de acordo com a avaliação de risco das
respectivas características, de forma a minimizar o risco de libertação
de substâncias potencialmente poluentes.
Utilizar técnicas e procedimentos que permitam restringir e gerir o
tempo de armazenagem dos resíduos, reduzindo o risco de fugas
resultantes da deterioração de contentores ou de outros problemas.

Justificação
A concepção da instalação foi efectuada com base em modelos de cálculo e teve em conta a
experiência acumulada do tratamento de resíduos hospitalares e industriais em instalações
similares, aprovadas de acordo com a Directiva 2000/76/EC (Directiva da Incineração de
Resíduos), de forma a tratar de forma adequada os diferentes fluxos de resíduos.
O armazém dispõe de estantes para os contentores de resíduos sólidos, bem como de dois
tanques para lamas e áreas cobertas com bacias de contenção para os reservatórios de
armazenagem de resíduos líquidos. Existem zonas de lavagem e desinfecção de contentores
e de veículos.

Sim

A filosofia de manutenção da instalação assentará no conceito essencial de assegurar a
fiabilidade dos equipamentos e a disponibilidade dos diversos sistemas da instalação,
assente nos princípios da manutenção condicionada (conjunto integrado de actividades
para o controlo da condição e estado de funcionamento dos equipamentos, efectuado de
forma contínua), manutenção preventiva (realização periódica e sistemática de
intervenções físicas sobre os equipamentos para minimizar o risco da ocorrência de avarias)
e manutenção correctiva (reparação de equipamento com avarias detectadas durante a sua
operação ou no decorrer das inspecções referidas).

Sim

Para além de terem sido definidos critérios adequados para a admissão de resíduos na
instalação, foi considerado um laboratório para análise dos fluxos de resíduos a receber, o
que permite proceder à sua aceitação ou rejeição, armazenagem adequada, bem como
conhecer as características e requisitos específicos da sua incineração. Foi também
considerado um sistema de detecção e alarme de radioactividade a instalar na Portaria.

Sim

A metodologia definida das condições de aceitação dos resíduos e controlo das suas
características físico-químicas permitirá efectuar a sua armazenagem em condições
adequadas.

Sim

O encaminhamento dos resíduos para tratamento seguirá o princípio “First In, First Out”.
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Quadro 1 – Situação na instalação em relação às MTD´s (Incineração de resíduos) (genéricas) (cont.)
Código
do BREF

7

8
9

10

11

12

Descrição das MTD´s
Minimizar a libertação de odores e de outras emissões fugitivas das
áreas de armazenagem e de pré-tratamento de resíduos, através da
extracção da respectiva atmosfera e combustão no incinerador.
Adicionalmente, é também considerado MTD proceder ao controlo dos
odores nos períodos de indisponibilidade do incinerador (p. e.,
manutenção):
− Evitando a existência de um excesso de resíduos na respectiva
armazenagem;
− Captando e tratando os odores e outras emissões fugitivas relevantes
através de um sistema alternativo.
Segregar os resíduos na armazenagem, de acordo com a avaliação de
risco das respectivas características físico-químicas, de forma a garantir
a segurança da sua armazenagem e processamento.
Identificar e rotular de forma clara os resíduos, armazenados em
contentores, para que estes possam ser sempre identificados.
Desenvolver um plano para prevenção, detecção e controlo de
incêndios na instalação, particularmente em:
− Áreas de armazenagem e pré-tratamento;
− Áreas de carregamento do forno;
− Sistemas eléctricos de controlo;
− Filtros de mangas e filtros estáticos.
Misturar, ou sujeitar a outro tipo de pré-tratamento, os resíduos
heterogéneos até ao grau requerido pelas especificações do projecto da
instalação de tratamento. Na avaliação do grau de mistura/prétratamento é particularmente importante considerar os efeitos cruzados
destas operações (consumo de energia, ruído, libertação de odor e
outras emissões), sobretudo das mais extensivas (trituração).
Utilizar técnicas para remover os metais recicláveis, ferrosos e não
ferrosos, para recuperação, na medida das possibilidades técnicas e
económicas:
− Das cinzas de fundo dos resíduos, após a operação de incineração;
− Dos resíduos triturados, antes da operação de incineração, no caso de
os resíduos serem triturados.

Situação no
CIVTRHI

Justificação

Não

Não aplicável na instalação. Os resíduos são directamente descarregados dos contentores na
tremonha de alimentação do incinerador e os resíduos líquidos são injectados na câmara de
combustão.

Sim

Os procedimentos descritos anteriormente conduzirão à armazenagem e processamento
adequado dos resíduos, de acordo com as suas características.

Sim

Os contentores de armazenagem dos resíduos dispõem de rotulagem adequada de
identificação.

Sim

Para além dos meios adequados de detecção e extinção de incêndio, a instalação irá dispor
de um Plano de Emergência Interno (PEI), que permite dar resposta às situações de acidente
e incêndio.

Não

Não aplicável à instalação.

Não

Não aplicável na instalação.
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Quadro 1 – Situação na instalação em relação às MTD´s (Incineração de resíduos) (genéricas) (cont.)
Código
do BREF

Descrição das MTD´s

Situação no
CIVTRHI

Justificação

13

Dispor de operadores com meios para monitorizar visualmente,
directamente ou através de monitores vídeo ou similares, a
armazenagem de resíduos e as áreas de carga.

Sim

Foram previstas câmaras para visualização na sala de controle da alimentação dos resíduos
ao incinerador.
O sistema foi projectado de forma a minimizar as entradas de ar no sistema, nomeadamente:
− O alimentador de resíduos é do tipo pistão e funciona numa manga hermética. Os

resíduos formam um tampão hermético entre o pistão e a câmara de combustão;
14

Minimizar as entradas de ar (resultantes da operação de carga de
resíduos ou outras) na câmara de combustão.

− A unidade de combustão foi concebida com um invólucro hermético (inteiramente

Sim

soldado) de aço;
− O contentor das cinzas de fundo está ligado à unidade de combustão por uma junta

flexível selante;
− O contentor de cinzas volantes está ligado à caldeira e filtro de mangas por

transportadores de parafuso, através de uma calha de ligação estanque;
− As condutas de gases de combustão são totalmente estanques.

15

16

Utilizar modelos de fluxo que possam fornecer informações para as
novas instalações ou instalações já existentes, relativamente à
combustão ou à eficiência do tratamento dos gases de combustão,
permitindo optimizar as variáveis:
− Geometria de fornos e caldeiras para melhorar a combustão;
− Injecção do ar de combustão para melhorar a combustão;
− Os pontos de injecção de reagentes, no caso de utilização de SNCR
(redução não catalítica selectiva) e SCR (redução catalítica selectiva),
de forma a aumentar a eficiência da redução de NOx e minimizar a
geração de óxido nitroso, amónia e o consumo de reagentes.

Adoptar regimes de operação e implementar processos que permitam
minimizar, dentro do possível, as operações de paragem e arranque,
planeadas e não planeadas (operação em contínuo em vez de
descontínua, sistemas de manutenção preventiva, etc.), reduzindo as
emissões globais.

Sim

O projecto considera técnicas de modelação CFD - Computorized Fluid Dynamics
(dinâmica de fluidos computorizada) para optimizar o desempenho, designadamente:
− Sistema de distribuição de ar de combustão;
− Geometria da câmara primária e secundária de combustão;
− Sistema SNCR para remover os óxidos de azoto e simultaneamente optimizar o consumo
e minimizar o risco de fugas de amónia para a atmosfera.

Sim

O incinerador foi projectado para operar em contínuo, durante 8000 h/ano. Para esse efeito,
de forma a assegurar adequados resultados de operação e uma elevada eficiência, foram
consideradas as seguintes medidas operacionais:
− O sistema baseia-se na alimentação contínua de resíduos;
− As operações de manutenção podem ser realizadas com a instalação em funcionamento;
− A caldeira pode ser limpa com a instalação a funcionar e dispõe de mecanismos
automáticos de auto-limpeza;
− O pessoal operacional será treinado através de um programa adequado de formação;
− Existe um programa de manutenção preventiva que descreve todas as medidas necessárias
para manter a sustentabilidade da operação;
− O fornecedor do sistema é responsável pela operação da instalação nos primeiros cinco
anos de funcionamento.
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Quadro 1 – Situação na instalação em relação às MTD´s (Incineração de resíduos) (genéricas) (cont.)
Código
do BREF

17

Descrição das MTD´s

Identificar uma filosofia de controlo da combustão e utilizar critérios
chave e sistemas de controlo, para monitorizar e manter o cumprimento
dos referidos critérios, de forma a manter o rendimento efectivo da
combustão. As referidas técnicas podem incluir o uso de câmaras
infravermelhas, medições com ultra-sons ou controlo diferencial de
temperatura.

Situação no
CIVTRHI

Justificação

Sim

A combustão é controlada por um PLC, que engloba sistemas de instrumentação em todos
os subsistemas com saídas analógicas/digitais. Os critérios chave são:
− Conteúdo em oxigénio da câmara de combustão; Temperatura da câmara de combustão e
perfil diferencial da temperatura; Pressão negativa da câmara de combustão; Saídas de
energia; Entradas de resíduos; Caudal dos gases de combustão; Temperatura dos gases de
combustão através do sistema; Pressão diferencial da unidade de combustão;
Monitorização das emissões de gases de combustão.
Para além do sistema vídeo da câmara de combustão primária, existem portas para
inspecção visual do processo de combustão. Os parâmetros operacionais do processo de
combustão estão definidos, bem como os limites adequados para manter boas condições de
operação.

18

Optimizar e controlar as condições de combustão, através da
combinação de:
− Controlo da alimentação de ar (teor de O2), distribuição e
temperatura, incluindo a mistura gás e oxidante;
− Controlo da temperatura de combustão e da distribuição de ar de
combustão;
− Controlo do tempo de retenção dos gases na câmara de combustão.

Sim

19

Operar de acordo com as condições estabelecidas no artigo 6º da
Directiva 2007/76/EC, evitando condições de operação que não
cumpram os requisitos necessários à eficiente combustão completa dos
resíduos.

Sim

Para optimizar a eficiência da combustão e o controlo do processo foram implementadas
diversas medidas:
− O leito de combustão é suficiente para a queima do fluxo de resíduos;
− O volume da câmara de combustão secundária é suficiente para manter a retenção dos
gases de combustão durante 2 segundos;
− A geometria da câmara de combustão assegura uma boa turbulência (mistura eficiente de
ar e gases);
− O controlo do teor de O2 é assegurado através de monitorização, combinado com
medições do caudal dos gases de combustão;
− Monitorização do caudal dos gases de combustão para assegurar um tempo de retenção
suficiente.
O sistema de incineração foi concebido para dar resposta a todos os requisitos da legislação
aplicável, designadamente a Directiva 2007/76/EC, transposta pelo Decreto-Lei nº 85/2005.
Condições operacionais – o tempo de retenção mínimo dos gases na câmara de combustão
secundária é de 2 segundos a 1100 ºC, o que corresponde à temperatura mínima de
operação;
Recuperação de energia – mais de 50% da energia é recuperada sob a forma de energia
eléctrica ou térmica;
Emissões – os níveis das emissões e a qualidade das cinzas serão de acordo com os
requisitos da legislação aplicável.
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Quadro 1 – Situação na instalação em relação às MTD´s (Incineração de resíduos) (genéricas) (cont.)
Código
do BREF

Descrição das MTD´s

20

Proceder ao pré-aquecimento do ar da combustão primária para
resíduos de baixo poder calorífico, utilizando calor recuperado na
instalação, em condições que possam conduzir a uma melhoria de
rendimento da combustão (esta técnica geralmente não se aplica a
resíduos perigosos).

21

Utilizar queimador(es) auxiliar(es) para o arranque e paragem, bem
como para a manutenção permanente das temperaturas de combustão
requeridas para a operação (de acordo com o tipo de resíduos), quando
se encontrem resíduos não queimados na câmara de combustão.

22

Combinar um sistema de remoção de calor junto ao forno (paredes de
água em fornos de grelha e/ou câmaras de combustão secundárias) e de
isolamento deste (refractário ou outro tipo de paredes) para que, de
acordo com o poder calorífico e a corrosibilidade dos resíduos se
obtenha:
− Adequada retenção de calor no forno (resíduos com baixo poder
calorífico líquido exigem maior retenção de calor);
− Transferência adicional de calor para recuperação energética
(resíduos com alto poder calorífico podem requerer a remoção de
calor numa fase anterior do forno).

23

Utilizar um forno (incluindo câmaras de combustão secundárias, etc.)
com dimensões suficientes para que a combinação da temperatura e do
tempo de retenção dos gases seja eficaz e a reacção de combustão seja
praticamente completa, resultando em emissões de CO e COV muito
reduzidas e estáveis.

24

Evitar a geração de resíduos, nos casos de utilização de gaseificação ou
pirólise, através da:
− Combinação das etapas de gaseificação ou pirólise com uma etapa,
posterior, de combustão com recuperação de energia e tratamento dos
gases de combustão, que permita que os níveis de emissão para a
atmosfera estejam dentro dos níveis fixados nas MTD’s;
− Recuperação ou fornecimento para reutilização das substâncias
(sólidas, líquidas ou gasosas) que não forem queimadas.

Situação no
CIVTRHI

Justificação

Não

Os resíduos a incinerar têm elevado poder calorífico. A temperatura de combustão é
controlada através da injecção de resíduos secundários líquidos, o que torna redundante o
pré-aquecimento do ar de combustão. É utilizado propano como combustível de suporte, em
caso de necessidade.

Sim

O sistema foi projectado com queimadores auxiliares para o arranque e manutenção da
temperatura mínima da câmara de combustão.
O queimador da câmara de combustão secundária arranca automaticamente quando a
temperatura se aproxima de um valor em que é necessário recorrer a um combustível de
suporte (propano), para manter a temperatura mínima de 1100 ºC.

Sim

A unidade de combustão é revestida a refractário, portanto concebida com um elevado grau
de isolamento para minimizar as perdas de calor. O isolamento interno da unidade é
constituído por refractário de alta densidade com 300 mm de espessura. Para além disso,
existe um espaço de 50 mm entre o exterior do invólucro e as placas de cobertura, que
permite remover o calor por convecção, o qual pode ser recuperado.
Todas as saídas do sistema são isoladas para manter a temperatura exterior abaixo de 40 ºC
e reter o calor no interior do forno.

Sim

O forno ENVIKRAFT foi especificamente projectado para produzir cinzas volantes de
dimensões reduzidas, tipicamente 1/10 das obtidas pelas tecnologias tradicionais de grelha
giratória. A tecnologia é conhecida como a combinação de uma lareira fixa com trados
agitadores de resíduos, resistentes a altas temperaturas.
Para além disso, com cinzas volantes de dimensões reduzidas, consegue-se a minimização
da quantidade de resíduos secundários, produzidos no sistema de tratamento dos gases de
combustão. Para reduzir o risco de entupimento da caldeira, os gases são arrefecidos em
diversas etapas, em grandes câmaras de radiação, antes da sua entrada na zona de convecção
da caldeira.

Sim

O sistema inclui, para além da unidade de combustão primária, uma câmara de combustão
secundária, cujos gases de combustão são conduzidos a uma caldeira de recuperação de
calor com produção de vapor. O tratamento de gases permite cumprir os níveis de emissão
fixados nas MTD´s.
Todas as substâncias são queimadas.
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Quadro 1 – Situação na instalação em relação às MTD´s (Incineração de resíduos) (genéricas) (cont.)
Código
do BREF

Descrição das MTD´s

25

Utilizar uma caldeira que permita o abaixamento suficiente da
temperatura dos gases, antes da entrada nos feixes de permuta de calor
por convecção, para evitar que cinzas pegajosas, resultantes de
temperaturas mais elevadas causem problemas operacionais (através da
provisão de passagens vazias no interior do forno/caldeira e/ou de
paredes de água ou outras técnicas que auxiliem o arrefecimento).

26

Optimizar a eficiência energética em geral e a recuperação de energia,
tomando em consideração a viabilidade técnico-económica (com
particular referência à alta corrosibilidade dos gases de combustão
resultantes da incineração de muitos resíduos, como resíduos clorados),
bem como a existência de utilizadores para a energia assim recuperada,
em geral:
− Reduzir as perdas de energia dos gases de combustão
− Utilizar uma caldeira para transferir a energia dos gases de
combustão para a produção de electricidade e/ou para o fornecimento
de calor/vapor com uma eficiência térmica de 80% para resíduos
municipais mistos, 80 a 90% para resíduos municipais mistos prétratados em fornos de leito fluidizado, acima de 60 a 70% para
resíduos perigosos. A eficiência de conversão, em geral, deve
aumentar de 60 para 90%.
− Nos processos de gaseificação e pirólise, combinados com
combustão subsequente, utilizar uma caldeira com uma eficiência
térmica de pelo menos 80%, ou um motor a gás, ou outra tecnologia
de geração de electricidade.

Situação no
CIVTRHI

Justificação

Sim

O sistema incorpora uma caldeira especialmente projectada para uma elevada
disponibilidade anual. Inclui diversos processos de arrefecimento para reduzir as cinzas
pegajosas e evitar o entupimento da caldeira.
O processo envolve o arrefecimento em diversas fases:
− 1.ª Fase: é uma área de radiação, onde os gases de combustão arrefecem até cerca de
950 ºC;
− 2.ª Fase: é uma câmara de reacção não refrigerada para injecção de hidróxido de amónio
para remover o NOx (SNCR);
− 3.ª Fase: é uma área de radiação, na qual os gases de combustão arrefecem até cerca de
500 ºC, para garantir que as cinzas não são pegajosas (minimiza o tempo de paragem da
instalação);
− 4.ª Fase: é uma área de convecção onde os gases de combustão arrefecem até cerca de
250 ºC;
− 5.ª Fase: é um economizador.
As fases indicadas são projectadas para um arrefecimento rápido, de forma a evitar o risco
de reformação de dioxinas.

Sim

Os sistemas de incineração e de recuperação de energia foram projectados para obter uma
elevada eficiência. Assim, a eficiência global da instalação é superior a 80%, ou seja, um
valor consideravelmente mais elevado do que é normalmente considerado aceitável para
instalações de tratamento de resíduos perigosos.
A energia é recuperada como energia térmica e eléctrica.
Os parâmetros do sistema correspondem ao equilíbrio custo/benefício global, que deve ser
considerado numa instalação de tratamento de resíduos de pequena dimensão.
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Quadro 1 – Situação na instalação em relação às MTD´s (Incineração de resíduos) (genéricas) (cont.)
Código
do BREF
27

28

29

30

31

Situação no
CIVTRHI

Descrição das MTD´s
Garantir, sempre que possível, contratos a longo prazo para
fornecimento de calor/vapor a grandes utilizadores de calor/vapor para
que exista uma procura regular da energia recuperada e, portanto, seja
utilizada uma maior proporção da quantidade da energia produzida pela
incineração dos resíduos.
Localizar a instalação de forma a maximizar o uso do calor e/ou vapor
gerado na caldeira, através de:
− Geração de electricidade com fornecimento de calor ou vapor para
utilização (co-geração);
− Fornecimento de calor ou vapor para utilização nas redes locais de
distribuição de aquecimento;
− Fornecimento de vapor para diversos usos, sobretudo industriais;
− Fornecimento de calor ou vapor para utilização em sistemas de
arrefecimento de ar condicionado.
Optimizar os parâmetros de vapor, nos casos em que há produção de
electricidade, incluindo:
− A produção de vapor com elevada pressão e temperatura para
optimizar a geração de electricidade;
− A protecção da caldeira utilizando materiais resistentes adequados.
Seleccionar uma turbina adequada para obter:
− Um regime exequível de fornecimento de electricidade e calor (ex.
fornecimento à rede, aquecimento de água, fornecimento de vapor e
outros);
− Rendimento eléctrico elevado.
Minimizar a pressão de vapor para o condensador, em instalações novas
ou remodeladas, nos casos em que a geração de electricidade seja
prioritária em relação ao fornecimento de calor.

Justificação
A energia térmica produzida no incinerador será utilizada internamente na instalação.

Não

A energia eléctrica será vendida à rede.

Sim

A energia térmica (vapor) será utilizada na instalação e a energia eléctrica será vendida à
rede.

Sim

Conforme referido anteriormente, a energia é recuperada como energia eléctrica e térmica.
A concepção do sistema corresponde ao equilíbrio custo/benefício global que deve ser
considerado numa instalação de tratamento de resíduos de pequena dimensão.

Sim

Idem.

Sim

A pressão de vapor para o condensador foi minimizada para optimizar a produção de
energia eléctrica na turbina.

CIVTRHI – Esclarecimentos – Anexo 3
7

Quadro 1 – Situação na instalação em relação às MTD´s (Incineração de resíduos) (genéricas) (cont.)
Código
do BREF

32

33

34

Descrição das MTD´s
Minimizar o consumo geral de energia da instalação, incluindo os
seguintes aspectos:
− Para o nível de rendimento requerido, seleccionar técnicas com
menores consumos de energia em vez de técnicas que exigem
maiores consumos energéticos;
− Conceber os sistemas de tratamento dos gases de combustão, sempre
que possível, de forma a evitar o seu reaquecimento;
− Nos casos de utilização de SCR (atendendo ao nível de rendimento
requerido):
• Aquecer os gases de combustão à entrada do SCR por recuperação
de energia
• Seleccionar o sistema que, para o nível de eficiência requerido,
tenha a temperatura de operação mais baixa
− Quando for necessário reaquecer os gases de combustão, utilizar
permutadores de calor para minimizar os consumos de energia;
− Evitar o consumo de combustíveis primários de fontes externas,
utilizando energia auto-produzida.
Seleccionar um sistema de refrigeração, quando necessário, adequado
às condições ambientais locais, tomando em especial consideração os
potenciais impactes cruzados (sistema de arrefecimento de água por
convecção, sistema de arrefecimento por evaporação de água e sistema
de arrefecimento de ar).
Utilizar uma combinação de técnicas de limpeza da caldeira (ligada e
desligada) de forma a reduzir a residência e acumulação de poeiras,
designadamente:
− Com a instalação em funcionamento – Acção mecânica; Sopradores
de fuligem por injecção de vapor de água; Pulverização de água a alta
ou baixa pressão (principalmente nas passagens da caldeira);
Limpeza ultra/infra – sónica; Lavagem mecânica ou pulverização;
Injecção de ar a alta pressão (10-12 bar) com lanças móveis.
− Com a instalação parada – Limpeza manual periódica (em geral uma
vez por ano); Limpeza química.

Situação no
CIVTRHI

Justificação

Sim

O projecto do sistema e da instalação teve em consideração, sempre que possível, a
minimização do consumo de energia eléctrica, nomeadamente:
− Utilização de equipamento de elevado rendimento eléctrico;
− Utilização de variadores de frequência em todos os motores eléctricos relevantes da
instalação;
− Não há reaquecimento dos gases de combustão;
− O processo é auto-sustentável, não havendo necessidade de utilizar combustível auxiliar
em condições normais de funcionamento.

Sim

O sistema de refrigeração seleccionado consiste em torres de arrefecimento, que irão dispor
de ventiladores de baixa velocidade para minimizar o impacte de ruído na envolvente.
A escolha do sistema de refrigeração baseou-se na capacidade e localização da instalação.

Sim

A caldeira pode ser limpa utilizando um conjunto de técnicas (ligada e desligada),
designadamente limpeza automática com ar/vapor e sopradores de fuligem a ar comprimido.
A limpeza pode ser feita com a instalação em funcionamento.
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Quadro 1 – Situação na instalação em relação às MTD´s (Incineração de resíduos) (genéricas) (cont.)
Código
do BREF

Descrição das MTD´s

35

Utilizar um sistema de tratamento de gases de combustão que, em
combinação com a instalação em geral, origine níveis de emissão
dentro da gama de valores associados à utilização das MTD’s.

36

Seleccionar o sistema de tratamento de gases tomando em
consideração:
− Os critérios gerais aplicáveis, de acordo com a Directiva 2000/76/EC,
na escolha do sistema de tratamento de gases de combustão e na
optimização da instalação como um todo;
− Os impactes potenciais no consumo de energia da instalação;
− Os problemas adicionais de compatibilidade global do sistema, que
possam surgir na adaptação de instalações existentes.

37

Considerar os critérios definidos na escolha entre sistemas de
tratamento de gases de combustão por via húmida, semi-húmida e seca,
que comparam eficiências a nível de emissões gasosas, produção de
resíduos e produção de efluentes, consumos (água, energia e reagentes),
visibilidade da pluma, complexidade dos processos, custos de capital e
custos operacionais.

Situação no
CIVTRHI

Justificação

Sim

O sistema de incineração foi projectado com um sistema de depuração dos gases que dá
resposta integral aos requisitos da Directiva 2000/76, tendo por objectivo a remoção de:
− 1 - Componentes ácidos com HCl e SO2; 2 - Metais pesados; 3 - Dioxinas e furanos;
4 - Óxidos de azoto
− Componentes 1 a 3 - são removidos num filtro de mangas onde, antes da entrada dos
gases de combustão, se efectua a injecção doseada de cal e de carvão activado. A cal
reage e neutraliza os compostos ácidos dos gases de combustão, enquanto o carvão
activado adsorve os metais pesados e dioxinas.
A taxa de doseamento de cal hidratada é controlada pelos valores de poluentes do sistema
de monitorização em contínuo das emissões, situado à saída do filtro de mangas. Para além
disso, a eficiência da cal aumenta através do controlo automático da humidade relativa dos
gases.
− Componente 4 – instalação de um sistema SNCR, que consiste na injecção, numa câmara
de reacção situada na caldeira, de uma solução de amónia. Esta solução é injectada a
cerca de 950 ºC, que é a temperatura mais eficaz. A câmara de reacção assegura a
obtenção de um tempo de retenção de 1 segundo, antes da entrada dos gases de
combustão na fase de arrefecimento seguinte. A taxa de doseamento da amónia é
controlada pela emissão de NOx, a qual é medida no sistema de monitorização em
contínuo das emissões. A emissão de NH3 é nos gases é também medida à saída do filtro
de mangas para evitar a sua libertação para a atmosfera
(ver verificação dos VEA´s)

Sim

De forma a garantir o cumprimento integral dos VLE aplicáveis à incineração de resíduos,
de acordo com os requisitos do Decreto-Lei n.º 85/2005, que transpõe para o direito interno
a Directiva 2000/76/EC, foram considerados os seguintes sistemas de tratamento dos gases
de combustão, na 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.

Sim

Foi seleccionado um sistema de tratamento de gases, por via semi-seca, 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. Este sistema não produz águas residuais e, de um modo geral, o seu custo
operacional é baixo.
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Quadro 1 – Situação na instalação em relação às MTD´s (Incineração de resíduos) (genéricas) (cont.)
Código
do BREF
38

39

40

41

Descrição das MTD´s
Evitar a utilização generalizada de dois filtros de mangas em linhas de
tratamento de gases, para impedir o aumento do consumo de energia
eléctrica associado.
Reduzir o consumo de reagentes e a produção de resíduos nos sistemas
de tratamento de gases (via seca, semi-húmida e sistemas intermédios)
através da combinação adequada de:
− Ajustamento e controlo da quantidade de reagente(s) injectado(s),
que permita dar cumprimento aos requisitos para o tratamento dos
gases, de forma a cumprir os limites operacionais de emissão;
− Utilização do sinal gerado pela resposta rápida do sistema de
monitorização, a montante e a jusante dos níveis de reagentes HCl
e/ou SO2 (ou de outros reagentes que se revelem úteis para esse fim),
de forma a optimizar o doseamento de reagentes usados nos sistemas
de tratamento de gases;
− Recirculação de uma parte dos resíduos de tratamento de gases.
A aplicabilidade e grau de utilização das técnicas referidas variam em
função das características dos resíduos e da consequente natureza dos
gases, do nível final de emissão requerido e da experiência técnica na
sua utilização prática na instalação.
Utilizar medidas primárias (relacionadas com a combustão) de redução
de NOx para minimizar a sua produção, em conjunto com a redução
catalítica selectiva (SCR), ou redução não catalítica selectiva (SNCR),
de acordo com a eficiência requerida.
Reduzir as emissões globais de dioxinas e furanos (PCDD/F) para o
meio ambiente através de:
− Técnicas para melhorar o conhecimento e controlo dos resíduos,
nomeadamente as suas características de combustão;
− Técnicas primárias (relacionadas com a combustão) de redução dos
PCDD/F nos resíduos e nos seus possíveis precursores;
− Utilização de projectos e sistemas de controlo operacional que evitem
as condições propícias à reformação dos PCDD/F, em particular a
temperatura na gama dos 250 – 400 ºC.
− Utilização adequada da combinação de um conjunto de técnicas
adicionais de redução dos PCDD/F (adsorção por injecção de carvão
activado, ou de outros materiais adsorventes em leitos fixos, SCR
multi-camada ou utilização de filtros de mangas catalíticos).

Situação no
CIVTRHI

Justificação

Sim

O sistema de tratamento de gases inclui apenas um filtro de mangas onde, antes da entrada
dos gases de combustão, se efectua a injecção doseada de cal e carvão activado.

A alimentação do carvão activado ao sistema de tratamento de gases é feita a partir de “bigbags”, sendo regulada por um parafuso doseador, variável entre 0,2 e 3 kg/h, de acordo com
o caudal de gases.
Sim

Sim

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.

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
nos gases de combustão, no interior da caldeira.
O processo de incineração de 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.

Sim

A caldeira, que inclui diversos processos de arrefecimento para reduzir as cinzas pegajosas
e evitar o seu entupimento, foi projectada para um arrefecimento rápido, de forma a evitar o
risco de reformação de dioxinas.
Conforme anteriormente referido, o sistema de tratamento de gases incorpora sistemas de
remoção dos compostos ácidos, das partículas, dos metais pesados e das dioxinas, por
injecção de cal e carvão activado.
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Quadro 1 – Situação na instalação em relação às MTD´s (Incineração de resíduos) (genéricas) (cont.)
Código
do BREF

42

43

44

45

46

47

Situação no
CIVTRHI

Descrição das MTD´s
Nas situações em que se utilizam lavadores de gases húmidos, realizar
uma avaliação dos PCDD/F nos referidos equipamentos (efeito
memória) e adoptar medidas adequadas para lidar com a acumulação
dessas substâncias e evitar a sua libertação. Deverá ser dada especial
atenção à possibilidade de ocorrência do citado efeito memória durante
os períodos de arranque e paragem da instalação.
Nos casos em que se proceda à requeima dos resíduos dos gases de
combustão, deverão ser tomadas medidas adequadas para evitar a
recirculação e a acumulação de Hg na instalação.
Como medida de controlo das emissões de Hg, nos casos em que se
utilizam lavadores de gases húmidos como principal ou único meio de
controlo das emissões de Hg, utilizar as seguintes técnicas:
− Adição de reagentes, numa 1.ª fase de pH baixo, para remoção
específica do Hg iónico, em combinação com medidas específicas
para reduzir o Hg metálico, de forma a reduzir as emissões
atmosféricas de Hg para valores na gama MTD;
− Injecção de carbono activado a montante do filtro de mangas;
− Utilização de leitos estáticos de carvão/coque activado ou filtros de
carvão.
Para efectuar o controlo das emissões de Hg em sistema de tratamento
dos gases por via semi-seca ou seca, deverá utilizar-se carvão activado
ou outros reagentes adequados para a adsorção de PCDD/F e de Hg,
com o doseamento controlado dos reagentes, de forma a cumprir os
valores de emissão aplicáveis ao Hg.
Optimizar a recirculação e reutilização das águas residuais geradas na
instalação, incluindo p. e. a utilização da água da purga da caldeira, se
tiver qualidade suficiente, para fornecimento do lavador de gases,
reduzindo o consumo.
Utilizar redes separadas para a drenagem, tratamento e descarga das
águas pluviais que caiem sobre a instalação, incluindo telhados, de
modo a que estas não se misturem com outros fluxos de águas residuais
contaminadas. As águas pluviais, em função do risco de contaminação e
de factores de descarga locais, podem requerer pouco ou nenhum
tratamento previamente à sua descarga.

Justificação

Não

Não aplicável. A instalação utiliza um sistema de tratamento de gases por via semi-seca.

Não

Não aplicável à instalação.

Não

Não aplicável à instalação.

Sim

Foi considerada a alimentação de carvão activado ao sistema de tratamento de gases a partir
de “big-bags”, sendo regulada por um parafuso doseador, com velocidade variável entre 0,2
e 3 kg/h, de acordo com o caudal de gases.

Não

Não aplicável à instalação. Não serão instalados lavadores de gases.
A instalação considera redes separativas de drenagem para as águas pluviais, águas
residuais domésticas e águas residuais não domésticas.

Sim

As águas pluviais são encaminhadas para uma bacia de controlo antes da sua descarga no
meio receptor. No caso de se verificar qualquer contaminação das águas pluviais, estas
serão recolhidas por camião cisterna e enviadas para tratamento no exterior, ou pré-tratadas
na ETARI da instalação.
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Quadro 1 – Situação na instalação em relação às MTD´s (Incineração de resíduos) (genéricas) (cont.)
Código
do BREF

48

49

Descrição das MTD´s
Nos casos de utilização de sistemas de tratamento de gases, por via
húmida, considerar:
− Tratamento físico/químico dos efluentes de lavagem, antes da
descarga para o exterior, de modo a obter, no ponto de descarga da
ETAR, valores de emissão dentro das gamas operacionais associados
às MTD;
− Tratamento separado dos efluentes ácidos e alcalinos (do lavador de
gases);
− Recirculação do efluente e controlo através da condutividade
eléctrica;
− Capacidade adequada de armazenagem do efluente;
− Uso de sulfitos (p. e., M-trimercaptotriazine ou outros ligantes de
Hg) para reduzir o Hg (e outros metais pesados) no efluente final;
− Em caso de uso de SNCR, os níveis de amónia no efluente podem ser
reduzidos através de stripping e a amónia recirculada ser utilizada
como redutor de NOx.
Utilizar uma combinação adequada de técnicas e princípios que
permitam melhorar a combustão dos resíduos, de forma a atingir um
valor de Compostos Orgânicos Totais (COT), nos resíduos das cinzas,
inferior a 3% em peso (normalmente entre 1 e 2% em peso),
nomeadamente:
− Combinação da concepção e operação do forno para promover uma
agitação adequada e um tempo de residência dos resíduos no forno a
uma temperatura suficientemente alta;
− Selecção de um forno que retenha fisicamente os resíduos dentro da
câmara de combustão, para permitir a sua combustão (p. e.,
espaçamento estreito das barras da grelha, fornos rotativos ou
estáticos). O retorno à câmara de combustão, para requeima, da
fracção de resíduos que escapam através da grelha, permite melhorar
a combustão global;
− A utilização de técnicas adequadas de mistura e pré-tratamento dos
resíduos heterogéneos, em conformidade com os resíduos recebidos
na instalação;
− A optimização e controlo das condições de combustão, incluindo o
fornecimento e distribuição de ar.

Situação no
CIVTRHI

Justificação

Não

Não aplicável à instalação. Será instalado um sistema de tratamento de gases por via semiseca que não produz águas residuais.

A instalação dispõe de sistemas de combustão primária e de extracção de escórias que
permitem garantir, de acordo com os requisitos do Decreto-Lei n.º 85/2005, um teor de
COT nas escórias inferior a 3%, bem como uma perda por combustão inferior a 5% em
matéria seca.
Sim

Com efeito, 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.

CIVTRHI – Esclarecimentos – Anexo 3
12

Quadro 1 – Situação na instalação em relação às MTD´s (Incineração de resíduos) (genéricas) (cont.)
Código
do BREF

50

51

52

53

54

Situação no
CIVTRHI

Descrição das MTD´s
Proceder à gestão separada das cinzas de fundo, cinzas volantes e de
outros resíduos do tratamento de gases, de modo a evitar a
contaminação das cinzas de fundo e melhorar o seu potencial de
recuperação. As cinzas da caldeira podem apresentar níveis de
contaminação semelhantes ou muito diferentes dos verificados nas
cinzas de fundo (de acordo com o projecto, local de operação e
especificações dos resíduos) sendo, portanto, MTD avaliar os níveis
de contaminantes nas cinzas da caldeira, e avaliar a adequação da sua
separação ou mistura com as cinzas de fundo. É também MTD avaliar
separadamente o potencial de recuperação, isolado ou em
combinação, de cada fluxo de resíduos.
No caso de existir uma fase de pré-despoeiramento, a composição das
cinzas assim obtidas deverá ser avaliada e determinada a viabilidade
da sua recuperação, directamente ou após tratamento, em alternativa à
eliminação.
Separar os metais ferrosos e não ferrosos remanescentes nas cinzas de
fundo, na medida do exequível e economicamente viável, para
recuperação.
Tratar as cinzas de fundo (na instalação ou no exterior) através da
combinação adequada de:
− Tratamento seco das cinzas de fundo, com ou sem envelhecimento;
− Tratamento húmido das cinzas de fundo, com ou sem
envelhecimento;
− Tratamento térmico, separado ou inserido no processo;
− Triagem e britagem;
de forma a que estas cumpram as especificações estabelecidas para a
sua utilização à entrada do tratamento ou local de deposição (p. e.,
nível de lixiviação dos sais e metais em conformidade com as
condições ambientais do local de utilização).
Tratar os resíduos do tratamento dos gases de combustão (na
instalação ou no exterior) na medida do necessário, de forma a
atender aos requisitos de admissão na opção de gestão de resíduos
seleccionada, incluindo, entre outras, as hipóteses de utilização como
aditivo na indústria do cimento, a fusão e vitrificação dos resíduos e a
extracção ácida das cinzas previamente à deposição em aterro.

Justificação
A unidade de combustão está equipada com dois transportadores helicoidais de baixa
velocidade, localizados na soleira do incinerador, que promovem a mistura e queima
completa do material, dando origem a um reduzido teor de cinzas volantes nas escórias.

Sim

Por outro lado, a câmara de combustão primária está equipada com um sistema automático
de extracção de escórias no fundo.
A remoção de cinzas volantes é realizada na caldeira de produção de vapor, torre de
“quench” e filtros de mangas, através de sistema semelhante ao acima descrito para as
escórias. Assim, não haverá mistura das cinzas de fundo ou es

Não

Não aplicável à instalação.

Não

Não aplicável à instalação.

Não

Não aplicável à instalação. As cinzas de fundo e as escórias serão encaminhadas para um aterro de
resíduos industriais não perigosos.

Não

Não aplicável à instalação. As cinzas volantes serão encaminhadas para um aterro de resíduos
industriais perigosos, se necessário com uma operação prévia de inertização.
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Quadro 1 – Situação na instalação em relação às MTD´s (Incineração de resíduos) (genéricas) (cont.)
Código
do BREF

Situação no
CIVTRHI

Justificação

55

Implementar medidas de redução de ruído para atender aos requisitos
do local
(p. e., utilização de materiais isolantes, equipamentos com
silenciadores, horários de funcionamento).

Sim

A instalação irá funcionar em regime contínuo. A componente ambiental externa do ruído
será constituída por:
− Ruído produzido por equipamento localizado no exterior (torres de arrefecimento);
− Ruído residual do funcionamento dos equipamentos, após filtração pelas componentes
estruturais dos diversos edifícios (Pavilhão de processamento de resíduos industriais,
Pavilhão do incinerador, Pavilhão de processamento de resíduos hospitalares e Pavilhão
da triagem);
− Tráfego interno.
A bateria de torres de arrefecimento está dotada de protecção acústica, prevendo-se que
origine uma potência sonora de 65 dB.

56

Aplicar um Sistema de Gestão Ambiental adequado à natureza, escala
e complexidade da instalação, bem como à gama de impactes
ambientais que esta possa originar.

Sim

A instalação irá dispor de um Sistema Integrado de Gestão, que irá abarcar as áreas da
Qualidade, Ambiente e Segurança.

Descrição das MTD´s
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Quadro 2 – Situação na instalação em relação às MTD´s (Incineração de resíduos perigosos industriais e hospitalares) (específicas)
Código
do BREF

69

70

71

72

Descrição das MTD´s
Para além do controlo de qualidade definido nas MTD’s genéricas,
relativas à incineração de resíduos, as instalações de incineração de
resíduos perigosos devem utilizar sistemas e procedimentos
específicos, em conformidade com uma abordagem baseada no risco,
para a rotulagem, controlo, amostragem e análise dos resíduos a
serem armazenados/tratados, em função da respectiva origem.
Os procedimentos analíticos devem ser conduzidos por pessoal
devidamente qualificado e utilizar métodos adequados.
Em geral, é necessário equipamento para testar os seguintes
parâmetros - Poder calorífico; Ponto de inflamação; PCB;
Halogéneos (p. e., Cl, Br, F) e enxofre; Metais pesados;
Compatibilidade e reactividade dos resíduos; Radioactividade (se não
existirem detectores fixos à entrada da instalação).
Dada a dificuldade em determinar analiticamente certas
características das substâncias perigosas (p. e., toxicidade ou
infecciosidade) é importante conhecer os processos ou a origem dos
resíduos.
Proceder à mistura, dosagem e pré-tratamento dos resíduos, a fim de
melhorar a sua homogeneidade, características de combustão e de
combustão total até um grau adequado, tendo em conta considerações
de segurança. A trituração dos resíduos perigosos (sólidos ou
líquidos), contidos em tambores ou embalados, é um exemplo dessa
situação. Em caso de realização da referida operação, os
equipamentos devem ser envolvidos por uma atmosfera inerte (azoto)
para reduzir os riscos de incêndio e explosão.
Utilizar um sistema de equalização na alimentação dos resíduos
sólidos perigosos (p. e., parafusos capazes de homogeneizar os
resíduos sólidos), a fim de melhorar as características de combustão
dos resíduos alimentados e a estabilidade da composição do gás de
combustão, incluindo a melhoria de controlo das variação da emissão
de CO.
Injectar directamente os resíduos perigosos (líquidos e gasosos) no
incinerador (forno rotativo), nos casos de libertação ou risco de
odores e em que os resíduos, especificamente, requerem redução do
tempo de exposição.

Situação no
CIVTRHI

Justificação

Sim

Antes da recepção dos resíduos, a instalação recolhe dados sobre os mesmos, a fim de
verificar a sua conformidade com os requisitos da licença de instalação.
Os referidos dados incluem:
− Todas as informações administrativas sobre o processo de geração do resíduo;
− A composição física e química dos resíduos, bem como todas as outras informações
necessárias para avaliar a sua adequação ao processo de incineração previsto;
− As características de risco associadas aos resíduos, as substâncias com as quais não
podem ser misturados e as precauções a tomar na sua manipulação.
À entrada da unidade, o operador verifica a documentação exigível, inspecciona a carga,
regista e pesa os resíduos e procede à recolha de amostras representativas. Estas amostras,
que serão guardadas pelo menos durante um mês após a incineração, destinam-se a verificar
a conformidade com as informações obtidas na respectiva admissão e a permitir às
autoridades competentes identificar a natureza dos resíduos.

Sim

Conforme acima descrito, os resíduos admitidos para incineração são analisados, antes da
sua recepção e à entrada da unidade, para avaliar a sua adequação ao processo de
incineração.
Os contentores com os resíduos destinados a incineração são colocados num sistema
automático de transporte, que os descarrega directamente no incinerador.

Não

Não aplicável à instalação. No entanto, a unidade de combustão está equipada com
parafusos de baixa velocidade, localizados na soleira do incinerador, que promovem a
mistura e queima completa dos resíduos.

Sim

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. Os resíduos líquidos são injectados directamente na câmara de combustão.
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Quadro 2 – Situação na instalação em relação às MTD´s (Incineração de resíduos perigosos industriais e hospitalares) (específicas) (cont.)
Código
do BREF

73

74

75

78

Descrição das MTD´s
Utilizar uma câmara de combustão projectada para a contenção,
agitação e transporte dos resíduos, p. e., fornos rotativos - com ou
sem água de refrigeração. A utilização de água de refrigeração em
fornos rotativos pode ser favorável nas situações em que o PCI dos
resíduos alimentados é elevado (> 15-17 GJ/t), ou quando são usadas
temperaturas mais elevadas (> 1100 °C) (p. e., para destruição de
escórias ou de resíduos específicos).
Reduzir o consumo de energia eléctrica da instalação, em geral, e
alcançar um consumo médio (excluindo o pré-tratamento ou
tratamento de resíduos) inferior a 0,3-0,5 MWh/t de resíduos tratados.
As instalações de menores dimensões, em geral, originam níveis de
consumo no limite superior do referido intervalo. As condições
meteorológicas, entre outras, também podem ter um impacto
significativo no consumo devido às necessidades de aquecimento.
Nos incineradores de resíduos perigosos, alimentados por resíduos
com origens e composições altamente variáveis, utilizar:
− Nos sistemas de tratamento dos gases de combustão por via
húmida, geralmente é considerado MTD prever um melhor
controlo das emissões atmosféricas;
− Técnicas específicas para a redução das emissões de iodo e bromo
elementar, nos casos em que essas substâncias estejam presentes
nos resíduos em concentrações apreciáveis.
Utilizar sistemas automatizados de manuseamento e carga de
resíduos.

Situação no
CIVTRHI

Justificação

Sim

Está considerada a possibilidade de injectar água ou águas residuais na câmara de
combustão quando as temperaturas forem demasiado elevadas.

Sim

A utilização de energia eléctrica na instalação restringe-se à iluminação e ao accionamento
dos equipamentos.
A incineração dos resíduos dará origem à auto-produção de energia térmica e eléctrica.

Não aplicável, já que a instalação destina-se ao tratamento de resíduos hospitalares e outros,
de origem e composição conhecida.
Não

Conforme anteriormente referido, foi seleccionado um sistema de tratamento de gases de
combustão por via semi-seca.
Em relação aos elementos iodo e bromo, não é expectável que estejam presentes, em
concentrações apreciáveis, nos resíduos a tratar na instalação.

Sim

79

Proceder à recepção e armazenagem de resíduos hospitalares em
recipientes fechados, devidamente resistentes a vazamentos e furos.

Sim

80

Proceder à lavagem dos contentores de resíduos reutilizáveis, numa
instalação de lavagem especificamente projectada para o efeito e a
sua desinfecção de acordo com as necessidades.

Sim

Os contentores com os resíduos destinados a incineração são colocados num sistema
automático de transporte, que os descarrega directamente no incinerador.
Os resíduos hospitalares recebidos na instalação 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.
Foram considerados túneis de lavagem e desinfecção de contentores e uma área específica
para lavagem de veículos.
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Quadro 2 – Situação na instalação em relação às MTD´s (Incineração de resíduos perigosos industriais e hospitalares) (específicas) (cont.)
Código
do BREF

81

82

Situação no
CIVTRHI

Descrição das MTD´s
No caso de utilização de fornos de grelha, deverá ser seleccionado um
sistema que preveja a refrigeração adequada da grelha, que permita a
variação da alimentação de ar de combustão, com o objectivo
principal de controlar a combustão, em vez da refrigeração da própria
grelha. As grelhas refrigeradas a ar, com um fluxo de ar de
refrigeração bem distribuído, são geralmente adequadas para os
resíduos com PCI até cerca de 18 MJ/kg. Os resíduos com PCI
superior (p. e., acima de 18 MJ/kg) podem exigir água de
arrefecimento (ou outro líquido) para evitar a necessidade de
quantitativos excessivos de ar primário para controlar os níveis de
temperatura da grelha, ou seja, níveis que resultam num suprimento
de ar superior ao ideal para controlar a combustão.
Utilizar uma câmara de combustão projectada para a contenção,
agitação e transporte dos resíduos, p. e., fornos rotativos - com ou
sem água de refrigeração. A utilização de água de refrigeração em
fornos rotativos pode ser favorável nas situações em que o PCI dos
resíduos alimentados é elevado (> 15-17 GJ/t), ou quando são usadas
temperaturas mais elevadas (> 1100 °C) (p. e., para destruição de
escórias ou de resíduos específicos).

Justificação

Não

Não aplicável à instalação.

Sim

Conforme anteriormente referido, 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. Foi prevista também a injecção de água na
câmara de combustão em situações de elevada temperatura.
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Quadro 3 – Situação em relação às MTD´s (Sistemas de arrefecimento)
Capítulo
do BREF
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Descrição das MTD´s
Redução e utilização do calor a dissipar, nos processos associados aos
sistemas de arrefecimento, no interior ou no exterior da instalação.
Redução do consumo de energia nos sistemas de arrefecimento
através de:
− Utilização de equipamento de alto rendimento/baixo consumo de
energia;
− Optimização dos sistemas de tratamento de água, de forma a
manter as superfícies limpas e evitar a calcificação, “fouling” e
corrosão;
− Modulação dos caudais de ar e água.
Redução do consumo de água através de:
− Utilização do calor a dissipar;
− Redução da frequência das purgas, por tratamento da água de
compensação.
Minimização da entrada de peixes e outros organismos nos circuitos
de água de acordo com as condições de captação das águas de
superfície
Redução das emissões na água através das seguintes medidas:
− Utilização de materiais em função dos factores de corrosão dos
sistemas;
− Utilização de filtros para o caso de existir o risco de entupimentos
(condensadores e permutadores de calor);
− Redução da aplicação de aditivos, por monitorização e controlo do
tratamento químico da água;
− Redução do consumo de aditivos perigosos;
− Redução do consumo de biocidas e das purgas, através de
monitorização e controlo, sendo a biofiltração considerada uma
MTD;
− Redução do consumo de hipoclorito de sódio, mantendo o valor de
pH entre 7 e 9;
− Redução das concentrações elevadas de biocidas, fechando as
purgas temporariamente, após o respectivo tratamento;
− Aplicação de Ozono, com concentrações inferiores a 0.1 mg/l.

Situação no
CIVTRHI

Justificação

Sim

Foi minimizado o calor a dissipar dos processos de tratamento, estando restringido às torres
de refrigeração do circuito de água de arrefecimento do condensador da turbina de vapor.
As torres de refrigeração serão de concepção moderna, de extracção forçada com elevada
eficiência.

Sim

Serão utilizados biocidas não tóxicos para manter as superfícies limpas, evitar a
calcificação, “fouling” e corrosão.

Sim

A frequência das purgas será minimizada com a adição de biocidas.

Não

Não serão captadas águas de superfície na instalação.

Sim

Serão utilizadas todas as medidas descritas.
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Quadro 4 – Situação em relação às MTD´s (Sistemas de arrefecimento) (cont.)
Capítulo
do BREF

Situação no
CIVTRHI

Descrição das MTD´s

Justificação

Redução das emissões no ar através das seguintes medidas:
− Evitar a formação de plumas, através da optimização da altura das

4.7

4.8

4.9

4.10

torres de arrefecimento e da minimização da velocidade do ar à
saída;
− Minimizar a utilização de materiais perigosos, como por exemplo o
amianto;
− Evitar a contaminação da qualidade do ar interior, através da
localização adequada dos sistemas (torres de arrefecimento
afastadas das entradas de ar nos edifícios);
− Redução das perdas de água nas torres de refrigeração, através de
eliminadores de gotículas, de forma a serem inferiores a 0.01% do
caudal total de recirculação.
Redução dos níveis de ruído através das seguintes medidas:
− Redução do ruído dos ventiladores, através da optimização do
diâmetro e da velocidade tangencial (< 40 m/s);
− Optimização da difusão, através da altura das torres de
arrefecimento, ou aplicação de atenuadores de ruído;
− Aplicação de atenuadores de ruído à entrada e à saída das torres de
arrefecimento.
Redução do risco de fugas através das seguintes medidas:
− Operar dentro dos limites de projecto, através da monitorização dos
parâmetros mais importantes;
− Efectuar uma monitorização constante da purga, no caso do
arrefecimento de substâncias perigosas.
Redução dos riscos biológicos através das seguintes medidas:
− Redução da formação de algas, evitando a entrada de luz na
superfície da água nas torres de arrefecimento;
− Redução do crescimento de microrganismos, através da
optimização do tratamento de água;
− Limpeza mecânica e química durante as paragens da instalação;
− Monitorização periódica para detecção de espécies patogénicas nos
sistemas de arrefecimento;
− Redução do risco de infecções, através da utilização de máscaras de
protecção para a boca e nariz durante a limpeza das torres,
nomeadamente quando o sistema estiver a funcionar ou se proceder
a limpezas com jacto de alta pressão.

Os ventiladores das torres irão dispor de sistema de variação de frequência para minimizar a
velocidade do ar à saída.
Sim

Não será utilizado amianto.
As torres de refrigeração ficarão suficientemente afastadas das entradas de ar nos edifícios.
As torres irão dispor de eliminadores de gotículas para reduzir as perdas de água.

Sim

A concepção das torres de arrefecimento e da sua protecção acústica permite garantir um
valor máximo de 65 dB(A) a 1 m de distância.

Sim

Será monitorizado o caudal de água de circulação para operar dentro dos limites de projecto,
bem como a qualidade das purgas (condutividade).

Sim

Serão utilizadas todas as medidas descritas.
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Anexo 4
Equipamento de Desinfecção por Microondas – Resultados dos Testes de
Contaminação do Sistema de Exaustão
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Anexo 5
Declaração do CIRVER Sisav
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Anexo 6
−

Deliberação no 2203/2010 do Município da Chamusca Sobre a
Alteração ao Plano Director Municipal

−

Ofício no 30 da Câmara Municipal da Chamusca

−

Ofício no 31 da Câmara Municipal da Chamusca Relativo à Alteração
do PDM da Chamusca
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−

Deliberação no 2203/2010 do Município da Chamusca Sobre a
Alteração ao Plano Director Municipal

−

Ofício no 30 da Câmara Municipal da Chamusca

−

Ofício no 31 da Câmara Municipal da Chamusca Relativo à Alteração
do PDM da Chamusca
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−

Deliberação no 2203/2010 do Município da Chamusca Sobre a
Alteração ao Plano Director Municipal

−

Ofício no 30 da Câmara Municipal da Chamusca

−

Ofício no 31 da Câmara Municipal da Chamusca Relativo à Alteração
do PDM da Chamusca
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Anexo 7
Inf. no 118/MF da Câmara Municipal da Chamusca
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Anexo 8
Mapas de Ruído para a Situação Pós-Projecto
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Fábrica Bio-Òleo

MAPA DE RUÍDO DA IMPLEMENTAÇÃO DA FUTURA UNIDADE DE TRATAMENTO
DE RESÍDUOS HOSPITALARES E FÁBRICA DE
BIO-ÓLEO NO CONCELHO DA CHAMUSCA
MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

MAIO / 2011

PREÂMBULO
A ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda., apresenta, em seguida, o Mapa de Ruído da Implementação da
Futura Unidade de Tratamento de Resíduos Hospitalares e Fábrica de Bio-Óleo, no concelho da
Chamusca.
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MAPA DE RUÍDO DA IMPLEMENTAÇÃO DA FUTURA UNIDADE DE TRATAMENTO
DE RESÍDUOS HOSPITALARES E FÁBRICA DE BIO-ÓLEO NO CONCELHO DA
CHAMUSCA
MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1 – INTRODUÇÃO
A ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda. apresenta os Mapas de Ruído resultantes da Implementação da
Futura Unidade de Tratamento de Resíduos Hospitalares e Fábrica de Bio-Óleo no concelho da
Chamusca.
Os mapas de ruído apresentados no presente estudo são constituídos por mapas de níveis sonoros,
representados por linhas isofónicas, realizados a partir do cálculo de níveis sonoros em pontos
receptores que abrangem a zona de estudo, a uma altura de 4 metros do solo. Para tal, foi utilizado um
software específico para a simulação dos níveis de ruído, o programa de cálculo automático CadnaA 4.0.
Estes mapas de ruído têm como objectivo traduzir o estado acústico da área em análise após o
desenvolvimento da futura unidade de tratamento de resíduos hospitalares e fábrica de Bio-óleo no
concelho da Chamusca.

2 – DOCUMENTAÇÃO APLICÁVEL
2.1 – LEGISLAÇÃO
Para a elaboração dos Mapas de Ruído teve-se em conta as disposições constantes no D.L. n.º 9/2007,
de 17 de Janeiro, e as disposições constantes no D.L. n.º 146/2006, de 31 de Julho, sendo este último
decreto-lei a transposição para a ordem jurídica interna da Directiva 2002/49/CE do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 25 de Junho de 2002, relativa à Avaliação e Gestão do Ruído Ambiente.
De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que define o Regulamento Geral
do Ruído (RGR), alterado pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007, de 16 de Março e pelo DecretoLei n.º 278/2007, de 1 de Agosto, há que ter em conta, na execução da política de ordenamento do
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território e urbanismo, o ambiente sonoro existente e perspectivado, de modo a realizar uma distribuição
adequada dos vários tipos de ocupação espacial, nomeadamente, das funções de habitação, trabalho e
lazer.
Para além do referido anteriormente, é da competência dos municípios proceder à classificação acústica
do território concelhio, tendo em consideração a sua ocupação.
Segundo o Artigo 3º, alíneas v) e x) do D.L. n.º 9/2007, de 17 de Janeiro:
Zonas Sensíveis são as áreas definidas em plano municipal de ordenamento do território como
vocacionada 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 estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período
nocturno;
Zonas Mistas são áreas definidas em plano municipal de ordenamento do território, cuja
ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na
definição de zona sensível.
A definição espacial destas zonas cabe à Câmara Municipal do local em análise, neste caso à Câmara
Municipal da Chamusca. De acordo com a informação obtida, junto desta entidade, a mesma ainda não
possui esta classificação. Para estas situações, a legislação prevê a adopção de valores limite de
exposição definidos para zonas não classificadas.
No quadro seguinte apresentam-se os níveis sonoros máximos admissíveis para os indicadores Lden e Ln
considerados no RGR.
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NÍVEIS SONOROS MÁXIMOS
Indicador Lden [dB(A)]

Indicador Ln [dB(A)]

Zonas Mistas

65

55

Zonas Sensíveis

55

45

Zona Não Classificadas

63

53

Quadro 1 – Níveis sonoros máximos admissíveis
(Art. 11º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro)
2.2 – NORMALIZAÇÃO
Para a elaboração deste relatório foi tido em consideração o disposto na normalização nacional,
nomeadamente, na Norma Portuguesa NP 1996 (2011) – Acústica: Descrição, medição e avaliação do
ruído ambiente, partes 1 e 2.
2.3 – OUTROS DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Foram ainda consideradas as recomendações presentes na publicação “Procedimentos específicos de
medição de ruído ambiente” elaborada pelo Instituto do Ambiente em 2003, na circular de cliente 2/2007
do Instituto Português de Acreditação, nas Directrizes para elaboração de Mapas de Ruído publicadas
pela Agência Portuguesa do Ambiente em Março de 2007 e “Recomendações para Selecção de
Métodos de cálculo a utilizar na Previsão de Níveis Sonoros”.

3 – ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO
A área objecto de análise, pertencente ao distrito de Santarém, situa-se na região da Lezíria do Tejo, no
concelho da Chamusca, o qual se subdivide em 7 freguesias: Carregueira, Chamusca, Chouto, Parreira,
Pinheiro Grande, Ulme e Vale de Cavalos. A área de intervenção encontra-se entre as Herdades da
Galega Nova e Valeira, situada na freguesia de Ulme.
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CIVTHRI

Fábrica Bio-Òleo

Figura 1 – Enquadramento da área de intervenção (s/ escala)

4 – METODOLOGIA
A elaboração do Mapa de Ruído da implementação da futura Unidade de Tratamento de Resíduos
Hospitalares e Fábrica de Bio-Óleo foi efectuada de acordo com a seguinte metodologia representada
sob a forma de fluxograma:
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Figura 2 – Fluxograma da metodologia de trabalho

5 – ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS
5.1 – RECONHECIMENTO DE CAMPO
Sendo o Mapa de Ruído um instrumento de grande significância e utilizado para as entidades que
planificam e gerem o território, é necessário que seja elaborado com grande rigor e apoiado em dados
coerentes, permitindo, deste modo, que o que se encontra mapeado seja representativo das situações
em estudo.
O reconhecimento de campo, realizado aquando da elaboração das medições de ruído, permitiu
reconhecer, in loco, quais as principais fontes de ruído existentes e o tipo de edificado existentes no
local.
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5.2 – RECOLHA DE ELEMENTOS
Para elaboração do mapa de ruído foi necessário recorrer à digitalização das curvas de nível através das
cartas militares e à digitalização do edificado recorrendo aos ortofotomapas da zona em apreço.
A caracterização das fontes de ruído previstas para cada uma das unidades industriais em análise, no
que diz respeito à sua localização, altura e potência sonora, foi efectuada tendo em conta os elementos
fornecidos.
5.2.1 – Dados Meteorológicos
Os dados meteorológicos utilizados para caracterizar o concelho da Chamusca foram os dados
referentes à Estação Meteorológica de Tancos/Base Aérea, visto que, geograficamente, é a mais
próxima da área de estudo. Os valores das variáveis são resultado de tratamento estatístico de dados
referentes a 30 anos (de 1951 a 1980) e foram retirados das Normais Climatológicas da Região de
Ribatejo e Oeste, do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica.
Na figura seguinte apresenta-se a localização cartográfica da estação climatológica considerada.

Estação
Climatológica

Fonte: INMG, Rede Climatológica Global (Sem Escala)
Figura 1 – Localização da estação climatológica de Tancos/Base Aérea (552)
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Os principais factores que caracterizam o clima desta região e, que são essenciais para o cálculo da
atenuação atmosférica na propagação do som ao ar livre, são, a humidade relativa do ar, a velocidade
do vento e a temperatura do ar.
Em relação à temperatura do ar, a zona é caracterizada por uma temperatura média anual de 15,6°C,
sendo a temperatura média do mês mais frio de 9,1°C, em Janeiro, e a do mês mais quente de 22,9°C,
em Agosto.
A humidade relativa do ar apresenta valores médios anuais na ordem dos 80% às 9h, 56% às 15h e
68% às 21h.
Os ventos mais fortes sopram do quadrante Noroeste a 5,5 m/s.
5.2.2 – Caracterização dos Edificado
Para a caracterização dos edifícios recorreu-se aos ortofotomapas da zona em apreço. Esta
caracterização envolveu o levantamento do n.º de pisos do edificado presente.
Considerou-se, por simplificação, uma altura média de 3,0 m para cada piso dos edifícios caracterizados,
a qual constitui um dos dados de entrada no software de cálculo, assim como o número de pisos afecto a
cada edifício.
Houve ainda que ter em conta, para cada edifício, a cota de base do mesmo, a qual foi obtida através da
análise das curvas de nível mais próximas.
5.3 – INPUTS NO PROGRAMA DE CÁLCULO AUTOMÁTICO CADNAA
Foram efectuados todos os inputs dos dados obtidos e referidos anteriormente no programa de cálculo
automático CadnaA V. 4.0, desenvolvido pela empresa alemã Datakustik GmbH, que cumpre
integralmente os requisitos recomendados pela Directiva Comunitária (2002/49/CE).
De referir que a qualidade destes inputs define, per si, a qualidade do output, ou seja, do Mapa de Ruído.
Assim, quanto maior for a semelhança entre o modelo obtido e a realidade, mais realista será o output
obtido.
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Para a elaboração do Mapa de Ruído da implementação da futura Unidade de Tratamento de Resíduos
Hospitalares e Fábrica de Bio-Óleo, foram considerados dois tipos diferentes de dados de input no
modelo de cálculo, nomeadamente, os dados geométricos e as fontes sonoras.
Os dados geométricos consistem em elementos cartográficos a partir dos quais se podem definir os
objectos que representam a realidade, ou seja, são dados como a fisiografia da área em análise, a
ocupação do solo, edificações existentes, barreiras naturais ou artificiais (ex: muros ou barreiras
acústicas), entre outros. Neste sentido foram considerados:
Cartografia altimétrica e planimétrica da área de estudo, em formato digital, contendo o contorno dos
edifícios;
Caracterização dos edifícios, a qual consiste na definição do n.º de pisos e cota dos mesmos;
Para a modelação do terreno foram utilizadas curvas de nível cotadas de 10 em 10 metros, abrangendo
a totalidade da área de estudo.
Relativamente à descrição das fontes a incluir no Mapa de Ruído foram considerados como inputs no
modelo de cálculo os seguintes dados:
• Potência e altura das fontes sonoras, que apresentam níveis sonoros mais significativos, relativas a
cada unidade industrial, CIVTHRI e Fábrica de Bio-Óleo.
O input dos dados geométricos no software de cálculo de modo a originar um modelo válido foi
efectuado através da importação directa destes elementos pré-digitalizados em formato CAD, os quais
estavam organizados em várias “layers” diferenciadas.
Todo o edificado existente na área em análise foi inserido no modelo.
5.4 – VERIFICAÇÃO DA MODELAÇÃO OBTIDA
De modo a evitar modelações da realidade deficientes ou que apresentem erros foram efectuadas várias
verificações geométricas da modelação obtida.
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Estas verificações foram efectuadas através da criação de modelos tridimensionais de modo a verificar a
existência ou não de erros no modelo de cálculo. Nos casos onde se verificou a existência desses erros,
normalmente decorrentes de pontos mal cotados ou informação mal introduzida, procedeu-se à sua
correcção.

Figura 4 – Visualização do modelo criado para a implementação do CIVTHRI e Fábrica de Bio-Óleo
5.5 – DESENVOLVIMENTO DOS CÁLCULOS
Para o desenvolvimento dos cálculos inerentes à elaboração do Mapa de Ruído da implementação da
futura Unidade de Tratamento de Resíduos Hospitalares e Fábrica de Bio-Óleo, utilizou-se um software
específico para a simulação dos níveis de ruído, o programa CadnaA V 4.0, o qual está de acordo com a
Directiva Europeia 2002/49/CE relativa à Avaliação e Gestão do Ruído Ambiente e com as
“Recomendações para a Selecção de Métodos de Cálculo a Utilizar na Previsão de Níveis Sonoros”, da
Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
Este programa permite a modelação da propagação acústica em espaços exteriores, integrando todos os
parâmetros com influência na propagação acústica, nomeadamente, a topografia, a existência de
barreiras (naturais ou artificiais), a natureza do terreno, o vento e mesmo a heterogeneidade da
atmosfera.
O software possui uma vasta lista de funcionalidades permitindo a comunicação, a partilha e a edição de
dados com várias aplicações Windows (AutoCad, ArcView). Além de gerar mapas de ruído, o programa
é capaz de analisar zonas de conflito, avaliar a exposição das populações ao ruído e auxiliar na
verificação e consistência dos dados cartográficos existentes no modelo através da visualização 3D.
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O algoritmo utilizado neste programa baseia-se na análise acústica dos caminhos de propagação entre
fontes e receptores. Estes caminhos são representados por raios os quais são direccionados,
difractados, reflectidos (pelo solo ou por elementos verticais) ou resultam da combinação destes dois
últimos factores.
A exploração deste programa, nomeadamente a modelação acústica, o desenvolvimento de cálculos e a
elaboração do mapa de ruído como output final dos cálculos desenvolvidos, foi efectuada de acordo com
os dados recolhidos e ajustando-os às condições do estudo.
Para o cálculo do mapa de ruído foi utilizada uma malha equidistante de pontos de cálculo, sendo que
para cada um dos pontos da malha, o modelo calcula os níveis de ruído considerando a contribuição das
fontes sonoras existentes consideradas na envolvente.
A atenuação acústica entre a fonte e o receptor é calculada em função das alturas da fonte, dos
receptores e de todos os segmentos topográficos que cortam a onda.
As leis analíticas utilizadas no cálculo são: a divergência geométrica, a absorção pelo ar, o efeito do solo,
a absorção pelas paredes, a difracção pelas barreiras e o relevo.
Para o desenvolvimento dos cálculos do mapa de ruído foi definida uma malha de cálculo regular de
pontos receptores, com 5 m por 5 m, a 4 m de altura do solo.
Os parâmetros de cálculo adoptados para o desenvolvimento de cálculos que está na base da
elaboração do mapa de ruído, são sintetizados no quadro seguinte:
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Configurações de Cálculo utilizadas
Software e versão utilizada

2 000 m

Máximo raio de busca
Geral

V 4.0

2

Ordem de reflexão

0,0

Erro máximo definido para o cálculo
Métodos/normas de cálculo

ISO 9613
1

Mapa de
Ruído

Meteorologia

Absorção do solo
Percentagem de condições favoráveis

50% / 75% / 100%

diurno/entardecer/nocturno
15.6

Temperatura
Humidade relativa

70

Malha de cálculo

5x5

Tipo de malha de cálculo (fixa/variável)

Fixa
4

Altura ao solo

Quadro 2 – Pressupostos subjacentes à elaboração do mapa de ruído
5.6 – ELABORAÇÃO DO MAPA DE RUÍDO (OUTPUT)
Após o desenvolvimento de todos os cálculos procedeu-se, então, à elaboração dos Mapas de Ruído,
considerando 2 cenários distintos, um só com a implementação do CIVTHRI e um segundo cenário em
que se considerou a implementação do CIVTHRI e da Fábrica de Bio-Óleo.
O mapa de ruído consiste na representação gráfica de indicadores de ruído, reportando-se às duas
situações futuras, conforme referido anteriormente, para o Indicador de Ruído Lden (diurno-entardecernocturno) e do Indicador de Ruído Ln (nocturno), expresso em dB(A).
As linhas isofónicas que constituem o mapa de ruído representam isolinhas de igual nível sonoro
contínuo equivalente expressas em dB(A), possibilitando uma visualização rápida do efeito global do
ruído.
O cálculo destas linhas isofónicas foi efectuado para uma altura de 4 m (de acordo com o especificado
na Directiva 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho de 2002, relativa à
Avaliação e Gestão do Ruído Ambiente e no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro).
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De referir, ainda que, as seguintes classes de níveis sonoros, para ambos os indicadores, estão de
acordo com as indicações do documento “Directrizes para Elaboração de Mapas de Ruído” da APA:
Indicador de ruído Lden:

Indicador de ruído Ln:

Lden ≤ 50 dB(A)

Ln ≤ 40 dB(A)

50 < Lden ≤ 55 dB(A);

40 < Ln ≤ 45 dB(A);

55 < Lden ≤ 60 dB(A);

45 < Ln ≤ 50 dB(A);

60 < Lden ≤ 65 dB(A);

50 < Ln ≤ 55 dB(A);

65 < Lden ≤ 70 dB(A);

55 < Ln ≤ 60 dB(A);

Lden > 70 dB(A);

Ln > 60 dB(A);

As cores utilizadas para a simbologia destas classes de níveis sonoros foram baseadas no preconizado
nas Directrizes para Elaboração de Mapas de Ruído. No entanto, devido ao facto de haver um maior
número de classes do que as preconizadas nas Directrizes da APA, adicionou-se uma nova cor às layers
correspondente aos 55 dB(A) e 65 dB(A).
De salientar que, devido aos reduzidos valores verificados no modelo previsional de cálculo automático,
optou-se por introduzir uma pequena alteração na escala acima descrita com o intuito de se
percepcionar melhor os resultados obtidos.
Nos desenhos do mapa de ruído é possível a identificação das unidades industriais consideradas, bem
como o método de cálculo adoptado e os receptores presentes na área em análise.
Nos Desenhos 01 e 02 são apresentados os Mapas de Ruído da implementação do CIVTHRI para os
indicadores Lden e Ln, à escala 1/10 000.
Nos Desenhos 03 e 04 são apresentados os Mapas de Ruído da implementação do CIVTHRI e da
Fábrica de Bio-Óleo para os indicadores Lden e Ln, à escala 1/10 000.
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6 – ANÁLISE DE IMPACTES
6.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
A identificação e avaliação dos impactes resultantes dos níveis sonoros foi realizada em relação à fase
de exploração das unidades industriais.
6.2 – FASE DE EXPLORAÇÃO
Como já mencionado anteriormente, para a previsão dos impactes no ambiente sonoro decorrente da
implantação das unidades industriais, realizou-se o reconhecimento da zona envolvente, o levantamento
dos receptores e a caracterização do ambiente sonoro actual.
Para o cálculo dos níveis de ruído correspondentes ao funcionamento do CIVTHRI e Fábrica de BioÓleo, tomou-se as especificações técnicas fornecidas, nomeadamente a localização, altura e potência
sonora das fontes a instalar.
Comparando os níveis de ruído estimados, com os níveis actuais, identificaram-se os locais que
alterarão o seu estado sonoro devido à instalação das unidades industriais, cumulativamente às fontes
sonoras já existentes, isto é, cujos valores do indicador de ruído de ruído Lden serão superiores a 63
dB(A) ou do indicador Ln serão superiores a 53 dB(A), zonas não classificadas.
A determinação da significância do impacte foi avaliada em função da alteração do seu estado sonoro,
tendo-se considerado um impacte negativo muito significativo sempre que o nível sonoro cumulativo
obtido for superior aos limites legais definidos no D.L. n.º 9/2007, de 17 de Janeiro e/ou se detectar um
incremento superior a 15 dB(A). Deste modo, temos:
Negativo Pouco Significativo – Incremento do nível sonoro em menos de 3 dB(A) e abaixo dos
limites legais;
Negativo Significativo – Incremento do nível sonoro superior a 3 dB(A), mas para valores
inferiores aos limites legais;
Negativo Muito Significativo – Alteração do Estado Sonoro (Nível sonoro final > aos limites
legais) e/ou incremento superior a 15 dB(A).
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A magnitude foi avaliada em função da amplitude do incremento dos níveis sonoros actuais, face à
situação actual, (Regra de Boa Prática(1)).
Magnitude Reduzida: Aumento dos níveis sonoros < 4 dB(A);
Magnitude Moderada: Aumento dos níveis sonoros > 4 dB(A) e < 15 dB(A);
Magnitude Elevada: Aumento dos níveis sonoros > 15 dB(A).
Posteriormente, e uma vez que a actividade se enquadra como uma actividade ruidosa permanente, há
que avaliar o ambiente sonoro no que se refere à alínea b) do ponto 1 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º
9/2007, de 17 de Janeiro onde é definido que “a diferença entre o valor do indicador 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, ou seja:
LAeq (ruído ambiente + particular) – LAeq (ruído residual) ≤ 5 dB(A) no período diurno
LAeq (ruído ambiente + particular) – LAeq (ruído residual) ≤ 4 dB(A) no período entardecer
LAeq (ruído ambiente + particular) – LAeq (ruído residual) ≤ 3 dB(A) no período nocturno
O ponto 1 do Anexo I do referido Decreto-Lei diz ainda que “o valor do LAeq do ruído ambiente
determinado durante a ocorrência do ruído particular deverá ser corrigido de acordo com as
características tonais ou impulsivas do ruído particular, passando a designar-se por nível de avaliação,
LAr, aplicando-se a seguinte fórmula:
LAr = LAeq + K1 + K2, onde K1 é a correcção tonal e K2 é a correcção impulsiva.
Estes valores serão K1 = 3 dB(A) ou K2 = 3 dB(A) se for detectado que as componentes tonais ou
impulsivas, respectivamente, são características essenciais do ruído particular ou serão K1 = 0 dB(A) ou
K2 = 0 dB(A) se estas componentes não forem identificadas. Caso se verifique a coexistência de
componentes tonais e impulsivas, a correcção a adicionar será de K1 + K2 = 6 dB(A).

(1) Regra de Boa Prática: «Ocorrem impactes significativos sempre que a exposição ao Ruído Ambiente no Exterior, devido a uma nova fonte de
ruído, sofre um incremento superior a 15 dB(A), valores de LAeq.» in “Notas para Avaliação de Ruído em AIA e em Licenciamento” – Direcção Geral
do Ambiente – 2001.
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O método para detectar as características tonais do ruído dentro do intervalo de tempo de avaliação
consiste em verificar, no espectro de um terço de oitava, se o nível de uma banda excede o das
adjacentes em 5 dB(A) ou mais, caso em que o ruído deve ser considerado tonal.
O método para detectar as características impulsivas do ruído dentro do intervalo de tempo de avaliação
consiste em determinar a diferença entre o nível sonoro contínuo equivalente, LAeq, T, medido em
simultâneo com característica impulsiva e fast. Se esta diferença for superior a 6 dB(A), o ruído deve ser
considerado impulsivo”.
O ponto 2 do referido anexo introduz uma outra correcção, função da relação percentual entre a duração
acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração do total do período de referência.
Deste modo, aos valores limite da diferença entre o LAeq do ruído ambiente que inclui o ruído particular
corrigido (LAr) e o LAeq do ruído residual, estabelecidos na alínea b) do ponto 1 do artigo 13º, deverá ser
adicionado o valor D indicado no Quadro 3, excepto para o período nocturno, em que se aplica D=3 para
actividades com funcionamento até às 24 horas e mantém-se D=2 para as restantes actividades com
valores percentuais inferiores ou iguais a 50%.

Valor da relação percentual (q) entre a duração
acumulada de ocorrência do ruído particular e a

D em dB(A)

duração total do período de referência
q ≤ 12,5%

4

12,5% ≤ q ≤ 25%

3

25 % ≤ q ≤ 50%

2

50% ≤ q ≤ 75 %

1

q › 75 %

0

Quadro 3 – Valor a adicionar em função da relação percentual entre a duração acumulada de ocorrência
do ruído particular e a duração total do período de referência
Na análise do critério de incomodidade, teve-se ainda em conta o disposto no ponto 5 do Artigo 13º do
do D.L. n.º 9/2007, onde se refere que o cumprimento do critério de incomodidade não se aplica a
qualquer um dos períodos de referência, para um valor do indicador de LAeq do ruído ambiente exterior
igual ou inferior a 45 dB(A).
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Para a análise do cumprimento do Critério de Incomodidade, tiveram-se em conta os seguintes factores:
-

o ruído produzido pelo CIVTHRI e Fábrica de Bio-Óleo não apresenta características tonais, nem
impulsivas, ou seja, k1=0 e K2=0;

-

o funcionamento das unidades industriais é permanente, ou seja, 24 sobre 24 horas, pelo que D=0,
para cada um dos períodos em avaliação.

Nos quadros seguintes apresentam-se os resumos dos valores obtidos para os dois cenários analisados:
- Cenário 1 – Implementação do CIVTHRI;
- Cenário 2 - Implementação do CIVTHRI e da Fábrica de Bio-Óleo.

CIVTRS

Valores Previsionais para a Fase de Exploração

Receptor

Indicador
Lden - Prev. Modelo

Herdade da Valeira
- PM1
Herdade da Galega
Nova -PM2

Cumpre
Indicador Lden
- Cumulativo

D.L. 9/2007

Cumpre

Regras de

Indicador Ln -

Indicador Ln -

Boas

Previsional

Cumulativo

D.L. 9/2007

Regras de
Boas

Práticas

Práticas

34

46

CUMPRE

SIM

28

34

CUMPRE

SIM

32

51

CUMPRE

SIM

26

39

CUMPRE

SIM

Quadro 4 – Resumo dos valores cumulativos obtidos – Cenário 1
CIVTRS + Bio-óleo

Valores Previsionais para a Fase de Exploração
Ponto de Medição

Indicador
Lden - Prev. Modelo

Herdade da Valeira
- PM1
Herdade da Galega
Nova -PM2

Cumpre
Indicador Lden
- Cumulativo

D.L. 9/2007

Cumpre

Regras de

Indicador Ln -

Indicador Ln -

Boas

Previsional

Cumulativo

D.L. 9/2007

Regras de

Práticas

39

47

CUMPRE

SIM

33

36

CUMPRE

SIM

38

51

CUMPRE

SIM

31

39

CUMPRE

SIM

Quadro 5 – Resumo dos valores cumulativos obtidos – Cenário 2
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Relativamente ao critério de exposição máxima, verifica-se que o impacte decorrente do funcionamento
do CIVTHRI (Cenário 1) é pouco significativo dado que o incremento dos níveis sonoros é inferior a 3
dB(A) para valores inferiores aos limites legais. No que diz respeito ao funcionamento do CIVTHRI e
Fábrica de Bio-Óleo (Cenário 2) o impacte é significativo para a Herdade da Valeira visto que, o
incremento dos níveis sonoros é superior a 3 dB(A) para valores inferiores aos limites legais.
Analisando o critério de incomodidade, verifica-se que a implementação do CIVTHRI e Fábrica de BioÓleo não apresentam situações de incumprimento, ou seja, os valores previstos para a diferença entre o
valor do nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq, do ruído ambiente determinado durante a
ocorrência do ruído particular da actividade em avaliação e o valor do nível sonoro continuo equivalente,
ponderado A, LAeq, do ruído ambiente a que se exclui aquele ruído particular, designado por ruído
residual, não excedem os 5 dB(A) no período diurno e 4 dB(A) no período do entardecer. O critério de
incomodidade, para o período nocturno, não é aplicável aos receptores dado que o valor do indicador de
LAeq do ruído ambiente exterior cumulativo é igual ou inferior a 45 dB(A).

7 – SÍNTESE
O Mapa de Ruído é um documento onde estão representadas as áreas às quais corresponde uma
determinada classe de valores sonoros. Este é uma importante ferramenta de Gestão e Planeamento do
Território, dado que permite classificar zonas e determinar o tipo de funções que se devem estipular e
permitir para cada zona, especialmente as funções de habitação, trabalho e lazer.
O presente estudo tem como objectivo elaborar o Mapa de Ruído da implementação da futura Unidade
de Resíduos Hospitalares e Fábrica de Bio-Óleo.
O programa de cálculo automático utilizado foi o CadnaA V. 4.0, desenvolvido pela empresa alemã
Datakustik GmbH, que cumpre integralmente os requisitos recomendados pela Directiva Comunitária
(2002/49/CE), permitiu originar um modelo válido.
Do Mapa de Ruído resulta a identificação de zonas de igual nível sonoro para o indicador Lden e para o
indicador Ln, possibilitando uma rápida percepção dos níveis sonoros previstos aquando da intervenção
urbanística na área
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Em suma e pela análise aos mapas de ruído, verifica-se que a área apresenta níveis sonoros
significativamente baixos sendo que a implementação do CIVTHRI e Fábrica de Bio-Óleo não
apresentará impactes significativos nas populações mais expostas à área de intervenção.
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Anexo 9
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A 3.1 Hall Entrada Público e Pessoal Administrativo Piso 0
A 3.2 Hall Entrada Público e Pessoal Administrativo Piso 1
A 4 Bastidor
A 5 Escadas
A 6 Elevador
A 7 Hall Entrada Operários
A 8 Sanitário Deficientes
A 9.1 Balneários Masculino
A 9.2 Balneários Feminino
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B 4 Zona de Carga do Alimentador
B 5 Posto de Transformação
B 6.1 Sala de Maquinas - águas
B 6.2 Sala de Maquinas - águas
B 7.1.1 Contentores Resíduos Industriais Perigosos Inflamáveis
B 7.1.2 Contentores Resíduos Industriais Perigosos Não Inflamáveis
B 7.2.1 Contentores Resíduos Hospitalares Perigosos Inflamáveis
B 7.2.2 Contentores Resíduos Hospitalares Perigosos Não Inflamáveis
B 8 Cais de Carga e Descarga de Nível
B 9 Cais de Carga e Descarga Desnivelado
B 10 Sanitário de apoio área de armazenagem

Ar4
F1.2

56
.8
2
9

4,20

F4

Ar5
26,19
2,90

18,19

4,83
7,10

F6

4,61

Zona 5 - Posto de Controlo

3,00

3,00

E6

E7

5,99

1,57

24,49

C - PAVILHÃO INCINERADOR

F3

C 1 Zona Alimentador
C 2 Incinerador
C 3 Oficina geral
C 4 Sala Turbina
C 5.1 Sala de equipamento de apoio ao Incinerador 1
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C 6.1 Sala Analisador e Servidor
C 6.2 Sala de paineis Eléctricos
C 7 Cais de Carga e Descarga de Nível
C 8 Rampa de Acesso Piso -1 | Recolha de Cinzas |
C 9 Área Circulação
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C 11.1 Sala Ventoinhas
C 11.2 Depósito de condensados
C 12 Entrada Drogas
C 13 Escada de acesso a C6.1 e C6.2
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D 3.2 Zona de Plastificação / embalamento de contentores em Paletes
D 3.3 Armazenamento paletisado em estantes de Contentores Limpos
D 4 Zona Armazenamento/Manuseamento Resíduos
D 5.1 Zona Recepção Resíduos + Palitisação e Plastificação de contentores
D 5.2 Zona de transfega de Resíduos
D 6 Armazenamento paletisado em Estantes de Resíduos
D 7 Armazenamento paletisado em Estantes de Resíduos em Ambiente Refrigerado
D 8 Cais de Carga e Descarga de Nível
D 9 Cais de Carga e Descarga Desnivelado
D 10 Cais de Carga e Descarga (Contentores Limpos)
D 11 Depósito de detergentes apoio à Lavagem de contentores D2
D 12 Sanitário de apoio área de armazenagem
D 13 Armazém de apoio zona de Contentores Limpos
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