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GIII
Estudo de Impacte Ambiental
Resumo Não Técnico
A Avaliação de Impacte Ambiental
A Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é um instrumento da política de ambiente e do
ordenamento do território, que permite, de forma preventiva, assegurar que as eventuais
consequências sobre o ambiente de um determinado projecto de investimento sejam analisadas e
tomadas em consideração no seu processo de aprovação.
Assim, o principal objectivo do processo de AIA é fornecer aos decisores informação sobre as
implicações ambientais significativas de determinadas acções propostas, bem como sugerir
medidas, com vista à minimização dos impactes negativos e potenciação dos impactes positivos,
antes da tomada de decisão.
A concretização do procedimento de AIA compreende a preparação de um Estudo de Impacte
Ambiental (EIA), da responsabilidade do proponente, e a realização de um procedimento
administrativo da responsabilidade do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território, onde intervêm um conjunto de entidades com responsabilidades
ambientais específicas.
Este processo inclui, obrigatoriamente, uma componente de participação pública, ou seja, a
informação e consulta dos interessados, incluindo a audição das instituições da Administração
Pública, cujas competências o justifiquem.
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do EIA da Unidade de
Tratamento de Resíduos Hospitalares do Grupo III, cujo proponente é o Somos Ambiente ACE.
O RNT é a peça que sintetiza e traduz numa linguagem não técnica os aspectos mais relevantes
do EIA, e que dele faz parte integrante, constituindo um documento essencial na participação do
público na tomada de decisão relativa à implementação do projecto.
No procedimento de AIA em questão, a entidade licenciadora é a Direcção Geral de Saúde e a
Autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
O EIA do projecto em referência foi elaborado pela TECNINVEST, no período de Novembro de
2011 a Janeiro de 2012.
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O Proponente do Projecto
O proponente do projecto é o Somos Ambiente, ACE, criado em 2008 com o objectivo de
construir e explorar o Centro Integrado de Valorização e Tratamento de Resíduos Hospitalares e
Industriais (CIVTRHI), que irá permitir a desactivação da Central de Incineração de Resíduos
Hospitalares do Parque de Saúde de Lisboa.
O Somos Ambiente tem como agrupados o SUCH – Serviço de Utilização Comum dos
Hospitais, a Eco-Partner – Consultoria e Projectos Ambientais, SA e a Envikraft A/S.
O SUCH, com uma participação maioritária no Somos Ambiente, foi criado em 1966, tendo
como área de negócio a gestão integral dos equipamentos e instalações das instituições
prestadoras de cuidados de saúde, onde se inclui, entre outras, a gestão dos resíduos hospitalares,
abrangendo a recolha, transporte, tratamento, valorização e eliminação das várias categorias de
resíduos produzidos naquelas instalações.
A Eco-Partner foi criada em 2003 para se dedicar ao desenvolvimento de projectos na área do
ambiente e à prestação de serviços, nomeadamente de consultoria e gestão de resíduos.
A Envikraft A/S é uma empresa dinamarquesa com mais de 40 anos de experiência na concepção
e instalação de sistemas de incineração de resíduos. Assim, desde 1967, a empresa já concebeu e
instalou mais de 300 sistemas de incineração, por todo o mundo, para tratamento de resíduos
perigosos hospitalares, medicinais, industriais e outros, com capacidades de tratamento desde
20 kg/hora até 5 t/hora.

O Objecto de Estudo de Impacte Ambiental
A Instalação
O objecto do presente Estudo de Impacte Ambiental é a Unidade de Tratamento de Resíduos
Hospitalares Perigosos do Grupo III, que se encontra em fase de licenciamento pela Direcção
Geral de Saúde.
O projecto destina-se a permitir ao SUCH, participante maioritário do Somos Ambiente, ampliar
a sua capacidade de tratamento de resíduos hospitalares do Grupo III, actualmente deficitária, de
modo a fazer face aos quantitativos de resíduos por este recolhidos.
A instalação prevista integra um processo de tratamento inovador em Portugal, de maior eficácia
e menor impacte ambiental, uma vez que não produz efluentes líquidos, odores ou emissões
gasosas.
A implantação do projecto foi já concretizada no Lote 5 da Fase I do Eco-Parque do Relvão,
situado na freguesia de Carregueira e concelho da Chamusca, cuja localização geográfica e
administrativa se pode apreciar nas Figuras 1 e 2.
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Figura 1 – Enquadramento Regional
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Figura 2 – Localização
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A instalação integra duas máquinas de desinfecção por microondas com uma capacidade
instalada de 2x300 kg/h, prevendo-se tratar 3 200 t/ano de resíduos hospitalares do Grupo III,
que são os resíduos de risco biológico, constituídos por materiais contaminados ou suspeitos de
contaminação.
O regime de funcionamento será de 2 turnos por dia, de 8 horas cada turno, 7 dias por semana,
prevendo-se um período de paragem anual máximo de 50 dias por máquina para manutenção.
A Unidade de Tratamento empregará 6 trabalhadores, distribuídos pelos 2 turnos diários.
A instalação implanta-se num lote com 5 108 m2, sendo constituída por um edifício industrial
com uma área coberta de 600 m2 (20 m x 30 m). O espaço interior do edifício divide-se em duas
áreas, uma primeira destinada à implantação das duas máquinas de desinfecção e à armazenagem
dos contentores de resíduos e uma segunda área onde se localizam as instalações sociais e
administrativas da unidade (sala de pausa/convívio, um gabinete e sanitários).
No exterior, mas em área coberta, localizam-se os compactadores/contentores, destinados a
comprimir e contentorizar os resíduos antes de seguirem para destino final. O parque de
estacionamento de viaturas, com capacidade para 8 veículos ligeiros e 6 veículos pesados e os
arruamentos internos de circulação completam as áreas ocupadas do lote. Em todo o perímetro
do terreno, foi construída uma vedação em rede com 2 m de altura.

O Processo de Tratamento
A recolha e transporte para tratamento dos resíduos hospitalares do Grupo III serão efectuados
pelo SUCH junto das várias unidades produtoras no Centro e Sul do país, sendo os resíduos
embalados em conformidade com as regras definidas na legislação aplicável.
À entrada da Unidade de Tratamento, um operador verifica a documentação exigível, submete os
contentores de resíduos a testes de detecção de radioactividade, bem como efectua o seu registo e
pesagem.
Após conclusão dos procedimentos de controlo, os contentores de resíduos são colocados na
zona de armazenamento de contentores cheios.
O tratamento dos resíduos hospitalares do Grupo III consiste na redução da sua perigosidade
através de desinfecção pela tecnologia de microondas.
O processo desenvolve-se em duas fases: a primeira, de redução da dimensão dos resíduos, em
moinho de rolos, e a segunda, de exposição a temperaturas da ordem dos 100 ºC, durante um
período de cerca de 1 hora, para destruição completa dos agentes patogénicos.
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 partículas que eventualmente se possam desprender
na operação de carga.
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Após trituração, os resíduos são conduzidos, por um transportador, ao forno de microondas,
sendo submetidos à potência de 12 magnetrões (geradores de microondas), de 2 kW cada. Em
seguida, o transportador descarrega os resíduos na tremonha final, onde estes são mantidos a
100 ºC, por uma 1 hora (ver foto de uma máquina idêntica às que irão operar na Unidade de
Tratamento).

Foto 1 – Vista do equipamento de tratamento por microondas

No final do processo de tratamento, obtém-se um resíduo irreconhecível e homogéneo, composto
por partículas muito finas.
Após tratamento, os resíduos são conduzidos a dois compactadores/contentores, seguindo então
para destino final, numa primeira fase, o aterro de resíduos urbanos, e numa segunda fase, para
valorização energética e/ou multi-material.

Aspectos Ambientais do Projecto
A água a utilizar na Unidade de Tratamento destina-se às instalações sanitárias, balneários, área
de refeições e lavagens do pavimento.
O abastecimento será garantido pela Câmara Municipal da Chamusca, prevendo-se um consumo
diário de cerca de 800 l, equivalente a cerca de 300 m3/ano.
O processo de desinfecção dos resíduos não produz águas residuais, pelo que apenas serão
gerados efluentes de natureza doméstica e de lavagens de pavimentos, estimando-se uma
produção diária de cerca de 750 l/dia, equivalente a cerca de 275 m3/ano.
Foram consideradas redes separativas de drenagem para as águas pluviais e para as águas
residuais. A rede de drenagem de águas residuais está ligada a uma fossa séptica estanque, sendo
a recolha efectuada pela Câmara da Chamusca, com destino a uma unidade de tratamento
municipal.
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As águas pluviais da cobertura do edifício e dos pavimentos exteriores da instalação serão
encaminhadas para a rede de águas pluviais já existente no loteamento industrial.
A instalação não produz emissões gasosas.
Quanto aos resíduos produzidos na unidade, serão segregados e armazenados nas condições
ambientalmente exigíveis, sendo enviados para destino final por operadores devidamente
credenciados para o efeito.
As fontes de ruído na instalação referem-se às duas máquina de desinfecção e ao compactador de
resíduos, com operação intermitente. Globalmente, os níveis de ruído na instalação são baixos.
A Unidade de Tratamento terá associado um tráfego médio diário de cerca de 6 veículos ligeiros
e de 8 a 9 veículos pesados.

Fase de Construção
A fase de construção e montagem da instalação já teve lugar, como referido, tendo decorrido no
período de Outubro a Dezembro de 2011.
De acordo com os registos, durante o período de construção e montagem, o número de
trabalhadores afectos a essa actividade foi, em termos médios, de 8 indivíduos, e o tráfego médio
diário de veículos foi de cerca de 6 veículos ligeiros e de 1 a 2 veículos pesados.
Foram efectuadas movimentações de terras em escavação para construção de fundações e redes
enterradas de água e esgotos, que geraram um volume total de 1 400 m3, não tendo havido
qualquer transporte de terras para o exterior.
O estaleiro foi localizado no interior do lote. Foi implementado e cumprido o Plano de Gestão de
Resíduos.

Fase de Desactivação
Não se prevê, mesmo a longo prazo, a desactivação da Unidade de Tratamento de Resíduos
Hospitalares do Grupo III. No entanto, atempadamente, será elaborado um plano para a sua
desactivação, que salvaguardará todos os aspectos ambientais relevantes.

Estudo de Impacte Ambiental da Unidade de Tratamento de Resíduos Hospitalares Perigosos GIII – RNT
7

A Situação Actual do Estado do Ambiente no Local do Projecto e
Envolvente
O projecto localiza-se na charneca ribatejana, caracterizada pela suavidade do relevo, com zonas
planálticas, onde predominam os solos de estrutura grosseira e pobres, alternando com os vales
dos principais afluentes do Tejo, de solos mais férteis, com uso agrícola intensivo.
Nesta região, o clima é típico do interior do país, mas atenuado pela influência atlântica. Assim,
os Invernos são moderados e os Verões quentes, a precipitação apresenta valores médios e o
vento sopra predominantemente de Norte e de Noroeste, com velocidades relativamente baixas.
Os terrenos desta região pertencem à Bacia Terciária do Tejo e apresentam idades geológicas
relativamente recentes. Nos cumes dos cabeços surgem areias soltas com calhaus e nas vertentes
dos vales mais encaixados aparecem níveis argilosos alternando com areias.
Na zona onde se irá localizar o projecto em análise não existem linhas de água definidas,
porquanto aquele se desenvolve na zona de cabeceira da ribeira de Vale da Vaca, afluente de
1.ª ordem da margem esquerda do rio Tejo. Trata-se de uma bacia alongada, com linhas de água
muito ramificadas e uma zona terminal alargada e plana.
Esta área é muito produtiva sob o ponto de vista dos recursos subterrâneos, designadamente em
níveis mais profundos. Mais superficialmente, as formações apresentam níveis argilosos que
impedem a infiltração e propiciam o escoamento superficial.
Nesta região, a água subterrânea é utilizada para consumo humano e a água superficial é
fundamentalmente usada na rega, para além de assegurar a função básica de suporte dos
ecossistemas locais.
A inventariação das fontes de poluição na área em análise concluiu que a situação a este nível
não se pode considerar crítica, dada a reduzida dimensão dos factores de pressão existentes.
Assim, a qualidade das massas de água existentes não se deverá afastar dos padrões de qualidade
exigíveis aos usos identificados.
Também a qualidade do ar se pode considerar boa, por serem reduzidas a actividade industrial e
a densidade de tráfego na zona.
Os níveis sonoros na zona em análise são baixos, característicos de zonas rurais, sem grande
influência de fontes de ruído com significado.
No local do projecto e sua envolvente alargada não existem sítios classificados do ponto de vista
ecológico e da conservação da natureza. No local e envolvente não se identificam habitats ou
estruturas ecológica significativas ou sensíveis.
A paisagem da região onde se irá implantar a instalação caracteriza-se por um relevo suave,
planáltico, sobranceiro às encostas que drenam para os vales do Tejo e da ribeira de Ulme. O uso
do solo é essencialmente florestal, dominado pelo montado de sobro, que tem vindo a perder

Estudo de Impacte Ambiental da Unidade de Tratamento de Resíduos Hospitalares Perigosos GIII – RNT
8

terreno para o eucalipto e o pinheiro. Nos locais de maior disponibilidade de água no solo,
surgem manchas de regadio, constituindo verdadeiras clareiras nas áreas florestais.
No entanto, a área de análise tem sofrido alterações ao padrão descrito com perda do coberto
vegetal primitivo, na sequência dos incêndios de 2003, e sua substituição por formações de
matos, e, ainda, com a ocupação industrial associada ao Eco-Parque do Relvão. Assim,
considera-se que a paisagem onde se irá inserir a Unidade de Tratamento apresenta uma
qualidade visual baixa a média e uma capacidade média de absorção visual.
Do ponto de vista do património, a área envolvente do local do projecto apresenta
potencialidades decorrentes da sua localização privilegiada relativamente a rotas de passagem
das populações em época Pré-Histórica Antiga e posteriormente no período romano. No local
restrito de implantação da unidade identificou-se uma mancha de materiais dispersos da época
Pré-Histórica Antiga.
Em termos demográficos, o concelho da Chamusca tem sofrido um significativo decréscimo
populacional, resultante da baixa taxa de natalidade e emigração verificadas nas últimas décadas,
embora mais atenuado nos últimos anos.
A vila da Chamusca concentra cerca de um terço da população total e, em conjunto com a
freguesia de Carregueira, detém metade da população concelhia. A densidade populacional no
concelho é baixa e o povoamento é do tipo rural, mostrando tendência para uma progressiva
concentração nos lugares de maior dimensão.
O concelho da Chamusca é predominantemente agro-florestal, incluindo a planície aluvionar do
"campo", adjacente ao rio Tejo (de elevada capacidade de uso do solo), e a "charneca", que
caracteriza o planalto interior. Na charneca, a ocupação florestal de montado de sobro e eucalipto
é dominante, sendo os vales das ribeiras ocupados por arrozais e culturas horto-frutícolas.
No sector industrial predominam as indústrias metalúrgicas, as actividades associadas à fileira
florestal, como as indústrias de papel, da madeira e da cortiça, e as indústrias de transformação
de produtos agrícolas (arroz, trigo, milho, vinha e tomate), cuja fixação tem sido induzida pelas
potencialidades agrícolas do concelho.
A actividade económica no sector terciário refere-se aos serviços públicos e administrativos, ao
comércio (por grosso e a retalho), às actividades de restauração (cafés e restaurantes) e ao sector
turístico (turismo em espaço rural).
Mais recentemente, o concelho da Chamusca tem apostado na dinamização de uma plataforma
logística para empresas do sector ambiental, com a criação do Eco-Parque do Relvão, que está a
trazer novas empresas para a região e a criar emprego especializado.
Em termos de acessibilidades, o concelho da Chamusca é servido actualmente pela EN118 e pela
EN243 e, futuramente, pelo IC3. O acesso ao Eco-Parque do Relvão faz-se pela EN118 e pelas
estradas municipais EM1375 e EM573 e, futuramente, por uma nova Estrada Municipal, que a
autarquia tem previsto construir.
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De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Director Municipal (PDM), na versão
publicada em Diário da República, através da Deliberação n.º 1857/2010, de 15 de Outubro, o
local de intervenção não está classificado. Por outro lado, o local foi excluído do regime da
Reserva Ecológica Nacional (REN) através da Resolução do Conselho de Ministros
n.º 127/2007, que publica a alteração da delimitação da REN para o concelho da Chamusca.
Entretanto, a Câmara Municipal deu início ao procedimento de alteração do PDM da Chamusca
para um conjunto de áreas no Eco-Parque do Relvão, onde se inclui o local do projecto em
apreço, tendo por objectivo alterar a Planta de Ordenamento e de Condicionantes, reclassificando
essas áreas para “Espaços Industriais”.

Os Efeitos no Ambiente Resultantes da Implementação do Projecto
De uma forma global, os impactes ambientais positivos do projecto sobrepõem-se largamente
aos efeitos de natureza negativa, sendo estes de magnitude genericamente baixa.
Como referido acima, a obra foi já executada, pelo que não se avaliam os impactes ambientais
resultantes da fase de construção. Admite-se que o nível de impacte das actividades construtivas
tenha sido de baixa intensidade, atendendo à muito reduzida dimensão da obra e ao cumprimento
das adequadas medidas de prevenção e protecção ambientais consideradas pelo empreiteiro da
obra.
Na fase de exploração, os impactes ambientais negativos são maioritariamente não relevantes,
não se tendo identificado efeitos com magnitude superior ao nível reduzido. Decorrem estes
impactes da existência física da instalação, no que está associado aos aspectos de
impermeabilização do solo e edificação, que tem repercussões, desprezáveis, a nível dos recursos
hídricos, microclima, geologia, solos e paisagem. No que respeita ao património, não foi possível
avaliar a ocorrência de impactes nesta fase dado se desconhecer a existência e grau de afectação
de eventuais elementos arqueológicos.
As necessidades hídricas da instalação, bem como as emissões de ruído e a movimentação de
veículos e pessoas traduzem-se em perturbações mínimas sobre as massas de água superficiais e
subterrâneas, no ambiente sonoro, ecologia e qualidade de vida das populações.
Os efeitos positivos do projecto fazem-se sentir nos factores sócio-económicos, citando-se a
mais-valia da implantação de um projecto inovador na área do tratamento dos resíduos
hospitalares do Grupo III, com inequívocas vantagens técnicas e ambientais relativamente aos
sistemas actualmente implantados no país, e que dotará o SUCH da capacidade de tratamento
adequada para fazer face aos quantitativos de resíduos actualmente recolhidos, promovendo o
seu crescimento sustentado.
Ainda que de forma moderada, o projecto em análise promoverá a criação de emprego e a
qualificação profissional, com efeitos directos na fixação da população e na atractividade
territorial do concelho da Chamusca. Também, o investimento realizado terá um efeito positivo
nos indicadores económicos, com repercussões positivas em sectores de actividade a jusante e
montante.
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As Medidas que Minimizam os Efeitos Adversos e Potenciam as
Oportunidades Criadas pelo Projecto
As acções de minimização ou compensação de impactes negativos e de potenciação de impactes
positivos referem-se unicamente às fases de pós-construção e exploração da Unidade de
Tratamento, uma vez que a fase de construção teve já lugar.
Para a fase de pós-construção, as principais medidas propostas relacionam-se com a desactivação
das estruturas empregues na obra (como estaleiros, equipamentos, depósitos, entre outros) e com
a recuperação das áreas utilizadas durante as actividades construtivas (limpeza, reconstrução,
substituição, etc.) de modo a repor as condições previamente existentes ou próximo destas.
Na fase de exploração, alguns descritores como clima e microclima, geologia e geomorfologia,
sismicidade e tectónica, qualidade da água e património, não são objecto de proposta de medidas
de minimização ou potenciação, uma vez que não foram identificados impactes com significado
nesses domínios ambientais.
Para os restantes descritores, as principais medidas propostas são:
− Em caso de ocorrência de derrames de qualquer substância perigosa, que poderá
corresponder à rotura de um contentor de resíduos, quer nas operações de manuseamento,
como de armazenagem ou de transporte, o responsável pelos mesmos providenciará a
limpeza imediata da zona.
− Minimizar os consumos de água, através da implementação de boas práticas de
manutenção dos sistemas de abastecimento e armazenagem de água, de modo a evitar
fugas, e sensibilizar os trabalhadores para a racionalização dos consumos nas diversas
actividades desenvolvidas.
− Revejetar as zonas não ocupadas do lote, de modo a proporcionar a adequada integração
paisagística da instalação, devendo ser mantidas e cuidadas, de modo a cumprirem esses
objectivos.
− Recorrer, sempre que possível, à mão-de-obra local e promover as acções de formação
necessárias ao adequado desempenho das funções requeridas.
− Garantir a implementação e cumprimento das medidas de higiene e segurança do pessoal,
preconizadas na legislação vigente.
− Realizar as diligências necessárias para rapidamente se proceder à alteração do PDM para
a área da Fase I do Eco-Parque do Relvão.

A Monitorização do Ambiente
A avaliação ambiental e a minimização de impactes ambientais é um processo dinâmico no
tempo, devendo ser reequacionado sempre que novos elementos ou resultados não expectáveis
assim o determinem, sendo a monitorização o parâmetro chave neste processo. Por outro lado, a
observação periódica do meio, após a implantação do projecto, permite a obtenção de dados não
disponíveis ou inexistentes na fase prévia de projecto e validar ou alterar pressupostos de
avaliação anteriormente assumidos.
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No caso em apreço, a avaliação de impactes indicou um nível de impacte muito reduzido, sendo
mesmo nulo para um conjunto alargado de descritores. Com efeito, a instalação não descarrega
águas residuais nos meios hídricos locais, não produz emissões gasosas e os níveis de ruído
emitidos são baixos. Por outro lado, a unidade de tratamento insere-se num local isolado, sem
valores ou sensibilidades particulares, quer nas vertentes física, quer no domínio biótico.
Nesta conformidade, não se justifica considerar a monitorização de nenhum dos compartimentos
ambientais analisados.
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