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Central de Autoclavagem de Vila Nova de Gaia
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 intervém 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.
A Central de Autoclavagem enquadra-se na lista de projectos que devem obrigatoriamente ser
sujeitos a procedimento de AIA em fase prévia ao respectivo licenciamento, tal como consta do
Anexo II, alínea b) do n.º 11 do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro.
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do EIA da Central de
Autoclavagem de Vila Nova de Gaia, cujo proponente é o SUCH – Serviço de Utilização
Comum dos Hospitais.
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 Abril a Julho
de 2012.
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O Proponente do Projecto
O proponente do projecto é o SUCH – Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, pessoa
colectiva de carácter associativo e de direito privado, com um estatuto de utilidade pública
administrativa.
O SUCH 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.

O Objecto de Estudo de Impacte Ambiental
A Instalação
O objecto do presente Estudo de Impacte Ambiental é a ampliação da Central de Autoclavagem
de Resíduos Hospitalares Perigosos do Grupo III, localizada na freguesia de Vilar de Andorinho,
do concelho de Vila Nova de Gaia, pertencente à sub-região Grande Porto, por sua vez incluída
na região do Norte (Figuras 1 e 2).
A unidade de tratamento procede, desde 2006, à desinfecção, por autoclavagem, de resíduos do
Grupo III, que são os resíduos hospitalares de risco biológico, constituídos por materiais
contaminados ou suspeitos de contaminação. A instalação funciona também como estação de
transferência e triagem de resíduos hospitalares do Grupo IV (de incineração obrigatória) e de
resíduos de produtos químicos perigosos recolhidos nas unidades de prestação de cuidados de
saúde.
Actualmente, a unidade de tratamento tem uma capacidade instalada de 800 kg/h e opera em
regime de funcionamento de 18 h/dia durante 6 dias por semana. Com a implementação do
presente projecto, pretende-se aumentar a capacidade de desinfecção de resíduos hospitalares do
Grupo III para 1200 kg/h e alargar o regime de funcionamento da instalação para 24 h/dia, 6 dias
por semana.
O projecto em questão destina-se a permitir ao SUCH ampliar a sua capacidade de tratamento de
resíduos hospitalares do Grupo III nas regiões Norte e Centro, actualmente deficitária em face
dos quantitativos de resíduos por este recolhidos, possibilitando, também, fazer face a situações
de contingência de serviço.
Actualmente, a unidade de tratamento tem instaladas duas máquinas de desinfecção (autoclaves),
pretendendo-se instalar uma terceira, em espaço já existente e preparado para o efeito desde o
arranque da instalação.
Após a ampliação, a capacidade de tratamento máxima será de 8100 t/ano de resíduos
hospitalares do Grupo III, prevendo-se manter a actual capacidade de armazenagem de resíduos
hospitalares do Grupo IV e de resíduos de produtos químicos perigosos, que é de 425 t/ano.
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Actualmente, a unidade de tratamento emprega 13 trabalhadores, prevendo-se contratar mais
5 trabalhadores, de modo a fazer face ao alargamento do período de laboração e aumento da
capacidade de tratamento.
A Central de Autoclavagem, que se localiza na propriedade do Hospital Eduardo Santos Silva,
ocupa uma área de 3 540 m2, sendo constituída por dois edifícios industriais, onde estão
instaladas a área de tratamento e a central de produção de vapor. Os escritórios do responsável da
central e dos serviços administrativos funcionam num edifício pré-fabricado, localizado à
entrada da unidade (ver Foto 1).

Foto 1 – Vista geral da central de autoclavagem

Central térmica

Escritórios

Edifício de tratamento

Fonte: GoogleEarth, 2006

No interior do edifício de tratamento estão instaladas as duas autoclaves e o espaço destinado ao
terceiro equipamento de desinfecção, um armazém frigorífico, para acomodação de resíduos com
permanência superior a três dias, e a máquina de lavagem de contentores reutilizáveis.
No mesmo edifício, mas em área independente, localizam-se as instalações sociais
(sanitários/balneários e sala de pausa/convívio), uma área técnica e uma arrecadação/armazém
para arrumos gerais.
O edifício da central de produção de vapor alberga as duas caldeiras e o sistema de produção de
ar comprimido.
No exterior, localiza-se o parque de estacionamento de viaturas, com capacidade para
10 veículos ligeiros e 6 veículos pesados, e os arruamentos internos de circulação, que
completam as áreas ocupadas do terreno afecto à central.
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O Processo de Tratamento
A recolha e transporte para tratamento dos resíduos hospitalares do Grupo III são efectuados
pelo SUCH junto das várias unidades produtoras no Norte e Centro 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. Os resíduos hospitalares do Grupo IV e os
resíduos dos produtos químicos são armazenados no exterior, junto à entrada da instalação.
O tratamento dos resíduos hospitalares do Grupo III consiste na redução da sua perigosidade
através da desinfecção com vapor húmido, em autoclaves.
Este é um tipo de tratamento bastante usual em Portugal, que consiste em manter o material
contaminado em contacto com vapor de água, durante um período de tempo suficientemente
longo para, através da acção combinada da temperatura e humidade, destruir os potenciais
agentes causadores de doenças ou reduzi-los a um nível que não constitua risco.
Para que a desinfecção seja eficaz, é fundamental que o vapor entre em contacto com os
resíduos, penetrando através dos invólucros que os contêm, sendo para isso necessário que o ar
seja removido da câmara, através de vácuo, antes da entrada do vapor.
O aquecimento inicia-se com a entrada do vapor, substituindo o ar no interior da câmara, aí
permanecendo o tempo suficiente para ocorrerem a penetração do vapor no interior dos
invólucros e a desinfecção propriamente dita e, ainda, um tempo adicional para garantir a
eficácia da operação. Segue-se a exaustão lenta do vapor e a secagem do material, que é
conseguida através do calor das paredes da câmara.
Após desinfecção, os resíduos são triturados e compactados, sendo em seguida encaminhados
para deposição no aterro de resíduos não perigosos da Valor-Rib, em Vila Nova de Famalicão.
A eficácia do processo de desinfecção é verificada através da monitorização em contínuo dos
parâmetros tempo, temperatura e pressão, durante cada ciclo de tratamento. Com periodicidade
semanal, são realizados outros testes complementares.

Aspectos Ambientais do Projecto
A água utilizada na Central de Autoclavagem destina-se à produção do vapor utilizado nas
autoclaves, lavagens dos contentores de resíduos e dos pavimentos. Esta água tem origem nos
dois furos de captação existentes na instalação.

Estudo de Impacte Ambiental da Central de Autoclavagem de Vila Nova de Gaia – RNT
6

As necessidades de água para consumo humano são satisfeitas através da rede camarária,
representando cerca de 4% do consumo total anual, que se situará em cerca de 30 000 m3/ano,
após ampliação.
O processo de desinfecção dos resíduos em autoclave produz águas residuais, que,
conjuntamente com os efluentes resultantes da lavagem de contentores e das lavagens de
pavimentos, são enviados, em rede própria, para um tanque de neutralização, antes da ligação ao
colector municipal. As águas residuais domésticas, resultantes da permanência dos trabalhadores
na instalação, são descarregadas através de rede própria no colector municipal.
Estima-se produzir, futuramente, um caudal de 85 m3/dia de águas residuais industriais, pré-tratadas, e de 6 m3/dia de águas residuais domésticas.
As águas pluviais da cobertura dos edifícios e dos pavimentos exteriores da instalação são
encaminhadas para a rede de águas pluviais camarária.
A Central de Autoclavagem tem 3 fontes fixas de emissão de gases, duas relativas às duas
caldeiras de produção de vapor, que funcionam alternadamente, e a terceira correspondente ao
equipamento de lavagem de contentores. Todas as fontes utilizam gás natural como combustível,
sendo por isso de baixo nível de emissão de poluentes.
Os resíduos produzidos na unidade são separados por tipologias e armazenados nas condições
ambientalmente exigíveis, sendo enviados para destino final por operadores devidamente
credenciados para o efeito. Quanto às condições de armazenagem dos resíduos hospitalares do
Grupo IV e dos resíduos de produtos químicos, considera-se que não são as mais adequadas,
porquanto são armazenados no exterior sem sistema de contenção de eventuais derrames.
As fontes de ruído na instalação referem-se ao elevador e ao triturador de resíduos, localizados
no interior do edifício de tratamento, e ao compactador e à torre de água de arrefecimento,
localizados no exterior, esta última com regime de funcionamento contínuo e os restantes com
operação intermitente. Globalmente, os níveis de ruído na instalação são baixos.
Actualmente, a Central de Autoclavagem tem associado um tráfego médio diário, nos dois
sentidos, de cerca de 16 veículos ligeiros e 14 veículos pesados, e passará a gerar um tráfego, nos
dois sentidos, de 24 veículos ligeiros/dia e 20 veículos pesados/dia.

Fase de Construção
A fase de construção do projecto refere-se à instalação da terceira autoclave, no espaço
preparado para o efeito quando da construção da unidade, que dispõe já das necessárias ligações
processuais. Também, os sistemas auxiliares, tais como vapor, água refrigerada, energia
eléctrica, água de abastecimento, drenagem de águas residuais, entre os principais, estão já
preparados para as solicitações deste novo equipamento.
Assim, não será necessário realizar alterações na instalação existente, nem tão pouco o
estabelecimento de estaleiros, movimentações de terras e abertura de acessos.
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Durante o período de instalação e montagem, com duração estimada de 1 a 2 meses, o número de
trabalhadores afectos a essa actividade será de 3 a 5 indivíduos. O tráfego associado será de 3 a
5 veículos ligeiros por sentido e de 1 a 2 veículos pesados por sentido, no pico das actividades.

Fase de Desactivação
Não se prevê, mesmo a longo prazo, a desactivação da Central de Autoclavagem. No entanto,
atempadamente, será elaborado um plano para a sua desactivação, que salvaguardará todos os
aspectos ambientais relevantes.

A Situação Actual do Estado do Ambiente no Local do Projecto e
Envolvente
A instalação de autoclavagem de resíduos hospitalares perigosos localiza-se numa área que,
climaticamente, é designada por «Província Atlântica Norte», a qual abrange a região litoral do
Norte de Portugal, desde o rio Minho até próximo do rio Mondego, e se estende para o interior
até à altitude de 800 m. Nesta região, o clima é do tipo mediterrânico, fortemente influenciado
pelo Oceano Atlântico, sendo o Verão fresco e o Inverno suave. A amplitude térmica é fraca e a
precipitação é elevada, embora se registem, em geral, dois meses secos. As trovoadas são
frequentes e os nevoeiros também, mesmo no Verão. O ar é húmido todo o ano. Esta região sofre
frequentemente a acção do vento, com predominância de Noroeste, principalmente nas tardes de
Verão, enquanto no Inverno há uma maior predominância de vento Sul.
Do ponto de vista geológico, a área em análise inclui-se no Maciço Hespérico, onde se localizam
as rochas mais antigas da península ibérica, sobretudo granitos, mas também xistos, mais ou
menos alterados. O projecto implanta-se na plataforma litoral da região do Porto, que
corresponde a um conjunto de patamares escalonados, descendo para o mar a partir de uma linha
de relevos situados a Leste.
A rede hidrográfica na área de análise pertence à bacia do rio Douro, correspondendo às ribeiras
que drenam directamente para a costa atlântica, a Sul da foz do Douro. As disponibilidades
hídricas nesta zona do país são elevadas, quer devido às condições geomorfológicas, que
facilitam o escoamento em detrimento da infiltração, quer devido às condições climáticas
favoráveis. Do ponto de vista dos recursos subterrâneos, o Maciço Hespérico apresenta, em
geral, reduzidas potencialidades aquíferas, embora localmente se possam encontrar pequenas
áreas com maior interesse neste domínio.
Em consequência, a maior parte da água consumida nesta região é de origem superficial, sendo a
água de origem subterrânea utilizada para pequenos abastecimentos locais. A qualidade das
massas de água superficiais e subterrâneas na área de intervenção é na generalidade boa, de
acordo com o Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Douro, em aprovação. Este documento
refere que as pressões existentes são de origem urbana, pecuária e industrial nas regiões do
litoral e grandes centros urbanos, e de origem agrícola no interior.
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A qualidade do ar na área envolvente da Central de Autoclavagem é boa, tomando como base os
registos da estação de monitorização próxima, assim como os níveis de ruído em redor da
instalação, junto dos receptores sensíveis mais próximos, respeitam os valores máximos
estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído.
A Central de Autoclavagem localiza-se no concelho de Vila Nova de Gaia, na faixa do território
municipal a Poente da linha de relevos que separa a bacia do Douro das ribeiras litorais,
predominantemente voltada a Sul e com declive suave a moderado. Esta zona tem constituído
uma área de expansão urbana e industrial privilegiada, sendo atravessada por importantes eixos
viários estruturantes, como é exemplo as auto-estradas A1, A29 e IP1, para citar os que se
desenvolvem mais próximo do local do projecto. Embora sujeita a forte pressão urbanística, esta
zona apresenta ainda diversos elementos com valor ecológico interessante, destacando-se os
vales das diversas linhas de água que nascem no afloramento granítico central e correm para
Ocidente em direcção ao mar, bem como as formações vegetais que se desenvolvem nas encostas
dos relevos, constituindo importantes pontos de referência na paisagem, como o Monte da
Virgem, Serra de Negrelos e Monte da Senhora da Saúde, e mesmo o parque do hospital
Eduardo Santos Silva, onde se localiza o projecto.
Nesta faixa de território, encontram-se, ainda, algumas unidades com um carácter muito próprio,
em termos culturais e paisagísticos, as quintas, de entre as quais se destaca a do Mosteiro de
Grijó, que durante séculos dominou a estrutura da propriedade, com implicações na configuração
territorial.
A nível do povoamento, trata-se de um território heterogéneo, fragmentado pela industrialização
e construção dispersas, pese embora subsistirem continuidades asseguradas maioritariamente
pela rede hidrográfica.
O concelho de Vila Nova de Gaia faz parte da sub-região Grande Porto, onde se concentravam,
em 2011, 1287276 habitantes, mais 2,1% do que o valor registado em 2001, de acordo com os
dados provisórios dos Censos de 2011. Vila Nova de Gaia, com 302296 habitantes e uma
densidade populacional de 1794 hab./km2, é o concelho mais populoso do Grande Porto, aqui
residindo 24% da população total apurada nesta sub-região. No período referido acima, Vila
Nova de Gaia apresentou um crescimento populacional de 4,7%. Neste concelho, as freguesias
com mais população são as situadas a Norte, ou seja, as mais próximas da cidade do Porto. Em
Santa Marinha, Mafamude, Oliveira do Douro e Canidelo concentram-se cerca de 32% da
população residente no concelho.
Vila Nova de Gaia tem uma população tendencialmente jovem, embora, entre 2001 e 2011, se
tenha acentuado a quebra da proporção de jovens na população total e um aumento da população
com mais de 65 anos.
Os indivíduos activos no concelho estão maioritariamente afectos ao sector terciário, enquanto o
sector primário apresenta uma expressão quase nula.
O sector secundário tem vindo a perder peso na actividade económica municipal, sendo
representado maioritariamente por empresas ligadas ao ramo da construção civil e, em menor
número, à indústria transformadora. Dentro das empresas industriais, predominavam as
indústrias de produtos metálicos, alimentar e das bebidas, do mobiliário, do vestuário, e da
madeira e da cortiça.
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No sector terciário, o comércio por grosso e a retalho, as actividades de restauração e os serviços
assumem uma expressão significativa, dada a condição de centralidade de Vila Nova de Gaia na
área metropolitana do Porto, que dispõe de infra-estruturas administrativas, económicas, de
protecção civil e segurança, educacionais e de saúde, bem como de infra-estruturas desportivas,
culturais e artísticas.

Os Efeitos no Ambiente Resultantes da Implementação do Projecto
Em termos globais, destaca-se o baixo nível de impacte gerado por este projecto, quer na fase de
construção, quer na fase de exploração, após a ampliação da capacidade de tratamento e
alargamento do regime de laboração.
Como referido anteriormente, a fase de construção refere-se unicamente à instalação e montagem
da terceira autoclave, em espaço já reservado para o efeito, não comportando por isso acções de
mobilização de solos, implantação de estaleiros ou abertura de acessos. Consequentemente, os
níveis de impacte nesta fase são muito reduzidos, praticamente nulos, estando associados,
basicamente, ao aumento de tráfego, com efeitos negativos no ambiente sonoro e na qualidade
do ar, e, ainda, à criação de postos de trabalho temporários, com efeitos positivos na formação de
emprego.
Na fase de exploração, os impactes ambientais negativos são, maioritariamente, pouco
significativos, com excepção dos eventuais efeitos sobre a qualidade dos solos e das águas
subterrâneas, como consequência de um eventual derrame dos resíduos perigosos de produtos
químicos armazenados na instalação sem os adequados sistemas de contenção. Este impacte foi
qualificado com magnitude moderada, de natureza incerta.
As necessidades hídricas da instalação, bem como as emissões gasosas e de ruído e, ainda, a
movimentação de veículos e pessoas traduzem-se em perturbações mínimas, ou mesmo nulas,
sobre os descritores recursos hídricos, ambiente sonoro, ecologia e qualidade de vida das
populações.
Relativamente ao património e à paisagem, o projecto não comporta acções susceptíveis de
originarem impactes sobre estes domínios ambientais.
Os efeitos positivos do projecto fazem-se sentir nos factores sócio-económicos, mas também
com magnitudes modestas, entre reduzida a moderada. O projecto em análise promoverá a
criação de emprego e a qualificação profissional, em dimensão não significativa, mas que se
considera ampliada no quadro conjuntural actual, de recessão e aumento da taxa de desemprego.
Também, o investimento a realizar e o valor acrescentado dos serviços de gestão de resíduos a
prestar terão um efeito positivo nos indicadores económicos, com repercussões positivas em
sectores de actividade a jusante e montante.
Refere-se também o aumento da capacidade de tratamento de resíduos do Grupo III nas regiões
Norte e Centro (área servida pela Central de Autoclavagem), reconhecidamente deficitária,
evitando-se assim a movimentação de resíduos perigosos para outras zonas do território nacional.
Por outro lado, a concretização do projecto permitirá ao SUCH consolidar a sua posição no
mercado da gestão dos resíduos hospitalares e ajustar a sua capacidade de tratamento aos
quantitativos por ele recolhidos.
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As Medidas que Minimizam os Efeitos Adversos e Potenciam as
Oportunidades Criadas pelo Projecto
A fase de construção do projecto em análise refere-se apenas, como descrito acima, à montagem
do equipamento de desinfecção em espaço já preparado no interior do edifício existente, sem
haver lugar a mobilizações de solo, estabelecimento de estaleiros, ou abertura de acessos. Assim,
as medidas de minimização para esta fase do projecto dirigem-se, fundamentalmente, à produção
de resíduos e de efluentes, cuja gestão deverá ser integrada nos sistemas já existentes, que
dispõem de capacidade para o efeito, sendo dispensável a elaboração de um plano de gestão de
resíduos e efluentes específico para esta empreitada.
Na fase de exploração, alguns descritores como clima e microclima, geologia e geomorfologia,
sismicidade e tectónica, qualidade da água, paisagem, património e ordenamento do território,
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:
− De modo a minimizar os efeitos de uma eventual ocorrência acidental, por exemplo,
derrame dos resíduos de químicos perigosos ou de resíduos hospitalares do Grupo IV,
recomenda-se a execução de uma estrutura de cobertura da respectiva área de armazenagem,
dotada de sistema de drenagem separativo, com ligação à rede de águas residuais industriais
e ao tanque de neutralização existentes;
− Em caso de ocorrência acidental (rotura de contentor de resíduos), quer nas operações de
manuseamento, como de armazenagem ou de transporte, o responsável pelas mesmas
providenciará a limpeza imediata do local, sendo a zona isolada, e o acesso permitido
unicamente aos trabalhadores incumbidos da limpeza do produto derramado, os quais
deverão utilizar equipamentos de protecção individual adequados;
− Recomenda-se o aumento da altura da chaminé de exaustão dos gases da estufa de secagem
do equipamento de higienização de contentores, de modo a cumprir o valor regulamentar
aplicável;
− Recomenda-se a contratação, sempre que possível, de mão-de-obra local e a realização das
acções de formação necessárias ao adequado desempenho das funções requeridas;
− Deverá ser garantida a implementação e cumprimento das medidas de higiene e segurança
do pessoal, preconizadas na legislação vigente.

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 realizada 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 e os níveis de emissões gasosas e de ruído são baixos.
Por outro lado, a unidade de tratamento insere-se num local onde não se registam valores ou
sensibilidades particulares, quer nas vertentes física, quer no domínio biótico.
Nesta conformidade, propõe-se apenas a monitorização dos níveis de ruído junto dos receptores
sensíveis próximos, com o objectivo de validar as conclusões do estudo realizado, e das emissões
gasosas, com vista a determinar os caudais mássicos dos poluentes efectivamente emitidos e
confirmar a respectiva periodicidade de monitorização.
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