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O Resumo Não Técnico (RNT) é um documento que faz parte do Estudo de Impacte 
Ambiental mas que é apresentado num volume separado. Este documento tem como 
objetivo facilitar a divulgação pública do EIA durante o período de consulta pública. O RNT 
apresenta em linguagem simples o conteúdo de todo o estudo de forma a permitir que o 
público em geral se familiarize com as principais questões e efeitos relacionados com o 
projeto. 

Quem pretender obter informação mais detalhada e técnica sobre os efeitos do projeto 
deverá consultar o EIA. O EIA é constituído por quatro volumes: presente documento 
(Volume I), Relatório Síntese (Volume II), Anexos (Volume III) e Aditamento (Volume IV), 
estando disponível, durante o período de consulta pública, na Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (www.ccdr-lvt.pt) e na Câmara 
Municipal de Salvaterra de Magos (www.cm-salvaterrademagos.pt). 

A elaboração do RNT segue os critérios para a elaboração de RNT constante da Portaria 
n.º 330/2001, de 2 de Abril (Portaria que estabelece as normas técnicas para elaboração 
dos documentos relacionados com o processo de avaliação de impacte ambiental, entre 
eles o RNT) bem como os “Critérios de Boa Prática para a elaboração e Avaliação de 
Resumos Não Técnicos” publicados pelo Instituto de Promoção Ambiental, e revistos em 
2008 pela Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes e pela Agência Portuguesa do 
Ambiente. 

O que é o Resumo não Técnico? 
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O presente relatório apresenta o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) da Unidade de Produção de Fertilizantes Líquidos da TECNIFERTI, em fase 
de projeto de execução. 

O proponente do projeto é a empresa TECNIFERTI SA. Trata-se de uma empresa que se 
dedica à produção e comercialização de fertilizantes líquidos e que tem como missão a 
“Afirmação no mercado com soluções inovadoras que satisfaçam as necessidades e 

excedam as expectativas dos clientes”. A sede da empresa é em Leiria e a unidade 
produtiva, sujeita ao presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 
localiza-se na Zona Industrial de Muge, em Muge. 

No contexto da presente análise é de referir que esta unidade industrial já se encontra a 
funcionar desde 2008, não possuindo no entanto a respetiva autorização ao abrigo do 
regime de AIA. 

A TECNIFERTI S.A. (www.tecniferti.com) adjudicou a elaboração do EIA ao IDAD – Instituto 
do Ambiente e Desenvolvimento (www.idad.pt), tendo os trabalhos de realização do 
estudo decorrido entre os meses de Junho e Dezembro de 2012. Em Junho de 2013, na 
sequência do pedido de elementos adicionais solicitado pela Autoridade de AIA, procedeu-
se à realização de trabalhos complementares. 

No decurso da realização do EIA foram efectuados diversos estudos de campo, de entre os 
quais se destacam: a realização de amostragens para caracterização da qualidade química 
das águas subterrâneas (uma amostragem no furo propriedade da TECNIFERTI) e 
superficiais (duas campanhas de amostragem em dois locais da ribeira do Vale do Texugo), 
a caracterização dos níveis de ruído na zona envolvente ao projecto e o levantamento das 
espécies da fauna (espécies de animais) e da flora (espécies de plantas) que ocorrem na 
área de estudo. 

A entidade a quem compete a avaliação do presente EIA é a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (denominada por Autoridade de AIA). 
Caso o projeto obtenha aprovação ao nível do processo de AIA, a entidade que licenciará o 
projeto será a Direção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo (DRE-LVT). 

 

 

 

Em relação aos antecedentes, é de referir que o EIA, tal como anteriormente mencionado, 
foi desenvolvido num momento em que todo o edificado, infraestruturas e equipamentos 
produtivos já estão implantados no terreno e se encontram em funcionamento. De seguida 
apresenta-se uma súmula dos antecedentes que precedem a elaboração do EIA. 

A TECNIFERTI iniciou a sua atividade na zona industrial de Muge em 1987 através da 
aquisição do lote 4, o qual já se encontrava devidamente infraestruturado e edificado. 
Nessa data, e até 2008, as instalações eram utilizadas como interposto comercial de 
fornecimento de fertilizantes líquidos que a empresa adquiria e posteriormente fornecia 
aos seus clientes. Em 2003, a empresa adquiriu o lote 3 em área adjacente o qual também 
já se encontrava edificado. Neste lote, outrora ocupado por uma empresa hortofrutícola, a 
TECNIFERTI procedeu a algumas adaptações do edificado existente com o objetivo de o 
utilizar como área de armazenagem. A atividade desenvolvida neste período resumia-se 

Introdução 

Antecedentes 
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assim a uma atividade comercial com armazenamento temporário dos fertilizantes não 
sujeita a procedimento de AIA. 

A partir de 2008, a TECNIFERTI passou a produzir, na área do lote 4, os fertilizantes que 
comercializa, tendo então iniciado o processo de regularização desta atividade industrial. 

Durante esse processo ocorreram diversas dúvidas sobre o enquadramento da unidade nos 
diversos diplomas legais existentes, tendo inclusivamente sido nomeado um grupo de 
trabalho composto pela DRE-LVT, Câmara Municipal de Salvaterra Magos, a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) e a 
Administração Regional de Saúde. 

Já durante 2011 (fevereiro) a TECNIFERTI enviou uma carta à CCDR-LVT a questionar sobre 
a necessidade de elaborar um EIA. Posteriormente, em novembro de 2011, a TECNIFERTI 
recebeu indicação por parte da CCDR-LVT de que é necessário realizar o EIA. 

Nesta sequência, nesse mesmo mês a TECNIFERTI adjudicou a realização do EIA para 
desencadear o processo de AIA. Face às características especificas deste projeto que já se 
encontra em funcionamento, optou-se por iniciar o processo com a realização de uma 
Proposta de Definição do Âmbito (PDA) a qual foi submetida à apreciação da Autoridade de 
AIA em maio de 2012, tendo obtido uma deliberação favorável. A PDA, prevista no regime 
jurídico de AIA, tem como objetivo identificar as áreas temáticas e a metodologia a adotar 
na elaboração do EIA, permitindo definir e clarificar numa fase preliminar um conjunto de 
aspetos importantes para o desenvolvimento do EIA com a qualidade e eficácia desejáveis.  

Na sequência do proposto na PDA, o EIA aprofundou um conjunto de aspetos relacionados 
com os recursos hídricos subterrâneos e superficiais, qualidade do ar, alterações climáticas, 
ruído, fauna e flora, socio economia e ordenamento do território. 

 

 

 

 

A unidade industrial da TECNIFERTI encontra-se implantada nos lotes 3 e 4 da zona 
industrial de Muge, a qual se localiza na freguesia de Muge no concelho de Salvaterra de 
Magos (Figura 1). 

A unidade industrial não se insere em nenhuma área importante do ponto de vista da 
conservação da natureza e biodiversidade, designadamente área protegida e/ou 
pertencente à Rede Natura 2000. 

Em termos de acessibilidade, a área onde o projeto se implanta tem uma localização de 
excelência, devido à sua proximidade aos principais eixos rodoviários que servem a região, 
possuindo ligações próximas a várias autoestradas. 

A via rodoviária que dá acesso direto quer a partir de norte, quer a partir de sul ao local de 
implantação da TECNIFERTI, e desta com a rede de autoestradas, é a Estrada Nacional 118 
(EN 118) que atravessa o concelho de Salvaterra de Magos, de norte a sul. 

 

 

 

 

 

Onde se localiza o projeto? 
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Figura 1– Localização da unidade de produção de fertilizantes da TECNIFERTI. 
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A TECNIFERTI tem como objetivo a produção de fertilizantes no estado líquido pretendendo 
afirmar-se no mercado com soluções inovadoras. Para o efeito desenvolveu um conjunto 
de fertilizantes líquidos de marca própria: TECNIFERTI, HUMIFOSFATO, NITROMAIS e 
NITROGEL. Estes fertilizantes possuem características importantes com a aplicação de 
substâncias com características muito próprias como sejam húmus com gel e substâncias 
anti crosta. 

Este projeto surge para dar uma resposta às necessidades do mercado nacional, bem como, 
na aposta nos mercados externos, nomeadamente, Brasil, Marrocos e Moçambique. 

 

 

 

 

Fertilizantes líquidos são soluções que podem conter um ou mais nutrientes para utilização 
nas culturas agrícolas. 

Por serem soluções nutritivas muito concentradas, estes fertilizantes aplicam-se 
diretamente na água de rega e devido à sua eficácia e solubilidade requerem menos 
quantidade que os fertilizantes sólidos. 

Apresentam diversas vantagens entre as quais se referem a maior eficácia na aplicação, a 
diminuição de perdas por arrastamento no meio ambiente, uma alimentação contínua das 
plantas segundo as suas necessidades e uma redução nos custos de aplicação. 

Os produtos fabricados pela TECNIFERTI, face às substâncias que utilizam, complementam 
as vantagens anteriores na medida em que, entre outras, são mais facilmente absorvidos, 
aumentam a vida microbiana no solo, evitam a perda de azoto para as águas subterrâneas e 
economizam água. 

 

  

 

 

A unidade industrial da TECNIFERTI, com uma área total de 20 000 m2 (2 hectares) está 
implantada em dois lotes (lotes 3 e 4) da zona industrial de Muge (Figura 2). 

O Lote 3 possui o edifício com a maior área de implantação existente na unidade 
(3 700 m2), o qual se encontra dividido em duas áreas de armazenagem:  

� Armazém 3 - serve como local de armazenagem de diversos materiais de apoio à 
fábrica, cisternas, depósitos móveis, embalagens etc.; 

� Armazém 4 - encontra-se subdividido em duas grandes áreas: uma destas áreas 
serve para armazenagem de matérias-primas sólidas (a granel e em paletes com 
sacos de 25 kg) e outra, separada desta, serve para acondicionamento dos 
resíduos (parque de resíduos). 

Nas traseiras deste edifício existe uma área para parqueamento das cisternas/galeras da 
empresa, que são utilizadas para transportar os produtos (fertilizantes líquidos) até aos 
clientes. 

Quais os principais objetivos do projeto? 

O que são fertilizantes líquidos? 

Quais são as principais características do projeto? 
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Neste lote existe ainda um conjunto de tanques, denominados de tanques de reutilização 
cujo objetivo é receber as águas provenientes das lavagens dos pavimentos as quais, 
posteriormente são reintroduzidas no processo de fabrico. 

De referir ainda a existência neste lote do edifício da estação de bombagem e respetivo 
furo de captação de águas subterrâneas que abastecem a unidade. 

 

 

Figura 2- Imagem aérea da unidade da TECNIFERTI. 

 

No Lote 4 destaca-se a área de fabrico, o edifício que alberga os serviços administrativos 
(escritórios) e duas áreas de armazenagem (armazéns 1 e 2), a báscula, os silos de 
armazenagem quer de matérias-primas líquidas quer de produtos, o edifício da caldeira de 
aquecimento e o posto de abastecimento de gasóleo. 
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Algumas imagens do Lote 3: 

   

 

Algumas Imagens do lote 4: 

   

 

O processo de fabrico inclui as seguintes etapas: 

� Formulação – nesta etapa escolhe-se o produto a fabricar e avaliam-se as 
quantidades de matérias-primas necessárias para o respetivo fabrico. Esta 
avaliação realiza-se utilizando um software de misturas específico que permite 
definir consumos de matérias-primas e estimar a quantidade final de produtos 
fabricados; 

� Mistura de matérias-primas – nesta etapa é desencadeado o processo de 
mistura, onde é possível visualizar qual a matéria-prima que está a ser utilizada, 
quantidade, o equipamento que está a funcionar e controlar em tempo real a 
densidade das matérias-primas. As matérias-primas entram através de 
electroválvulas segundo a sequência definida no software. A mistura é efetuada 
num silo em inox com agitação feita com ar; 

� Sistema de Gestão - As informações referentes à mistura produzida são 
integradas diretamente no sistema de gestão em conformidade com a 
informação recolhida durante a etapa de mistura das matérias-primas, ou seja, 
as informações referentes ao tipo de produto produzido, às matérias-primas 
utilizadas e respetivas quantidades, à densidade final do produto, à temperatura, 
operador e número de lote, são armazenadas num sistema de gestão adequado). 

� Identificação e armazenagem – após o fabrico o produto é embalado, 
identificado e armazenado aguardando expedição mas respetivas áreas de 
armazenagem. 

O regime de laboração do processo produtivo é de segunda a sexta-feira das 9:00 às 13:00 
e das 14:00 às 18:00 horas. Aos sábados a unidade encontra-se aberta ao público apenas 
durante o período da manhã. 

Vista do armazém 3 e 4 Zona de Parqueamento Furo e depósito de água 

Silos de armazenagem  Área de produção  Edifício administrativo e armazéns  



 

 

Estudo de Impacte Ambiental da unidade de produção de fertilizantes líquidos da TECNIFERTI 

Resumo Não Técnico                                                                                                                                                        Pág. 7 de 17 
 

Neste regime de laboração a capacidade de produção anual é de 50 000 toneladas. No 
entanto, a produção de 50 000 toneladas/ano corresponderá a um cenário muito otimista, 
alcançável apenas com um incremento substancial das exportações, na medida em que a 
atividade atual está muito centralizada em torno da sazonalidade da agricultura nacional. É 
por este motivo que atualmente se observa um pico de produção durante os meses de 
primavera e verão que tem correspondido a uma capacidade produtiva efetiva (quantidade 
realmente produzida) que variou entre 13 500 toneladas em 2009 e 21 500 toneladas em 
2011. 

Em termos de emprego, a TECNIFERTI emprega diretamente 7 trabalhadores.  

Estima-se que, para a capacidade de produção anual de 50 000 toneladas, o volume de 
tráfego diretamente associado à atividade produtiva seja de 3 477 veículos pesados/ano, 
ou seja, cerca de 11 veículos por dia. Todos estes veículos utilizam a EN118 como via de 
acesso à unidade industrial. 

O abastecimento de água tem diferentes origens em função do uso. Assim, a água 
destinada ao processo industrial provém de um furo com 80 m de profundidade localizado 
no lote 3, o qual se encontra devidamente licenciado. Associado ao furo existe um 
reservatório com 212 m3 de capacidade. Para uma produção de 50 000 toneladas/ano 
estima-se que o consumo de água se situe entre os 2 500 e os 3 000 m3, o que depende 
essencialmente do tipo de produtos produzido. A água para o uso doméstico (casas de 
banho) tem origem na rede pública. 

A energia utilizada nas instalações tem origem em diferentes fontes consoante o seu uso. 
Assim, nesta unidade é utilizada energia elétrica (utilizada para iluminação, equipamentos 
de apoio à produção), gasolina (utilizada nas bombas que fazem a trasfega das matérias 
primas e produtos líquidos entre os camiões cisterna e os silos de armazenagem), gasóleo 
de aquecimento (utilizada numa caldeira de aquecimento) e gasóleo rodoviário (utilizado 
nos camiões cisterna de distribuição dos produtos). 

No que respeita às águas residuais, é de salientar que a unidade industrial não faz qualquer 
descarga de águas residuais industriais no meio ambiente. As águas residuais industriais 
resultam apenas das escorrências, derrames e águas de lavagem provenientes das zonas de 
armazenagem, produção ou de lavagem dos silos. Estas áreas encontram-se totalmente 
impermeabilizadas encaminhando essas escorrências, através de uma rede de drenagem, 
para um conjunto de depósitos em betão estanque (Figura 4). A partir destes depósitos, 
estas águas que têm nutrientes, são reincorporadas no processo de fabrico, pelo que não 
há lugar a qualquer descarga para o solo ou meio hídrico. No que respeita às águas 
residuais domésticas, a TECNIFERTI encontra-se ligada à rede municipal que serve a zona 
industrial, pelo que essas águas vão para tratamento na ETAR de Muge. 

 

Figura 4 -Conjunto de depósitos de recolha da água das lavagens e derrames para posterior 
reutilização no processo produtivo. 
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Em épocas de elevada pluviosidade ocorre a descarga de às águas pluviais (águas da chuva) 
a partir das áreas impermeabilizadas dos lotes, as quais são ‘entregues’ na ribeira do Vale 
do Texugo. 

Apesar da rede de águas pluviais ser comum à rede de águas de reutilização, existe uma 
válvula que permite fazer a gestão do que são efetivamente águas pluviais limpas do que 
são as águas pluviais potencialmente contaminadas. As águas pluviais potencialmente 
contaminadas são aquelas que correspondem às primeiras chuvas após o verão, pelo que, 
durante este período, a válvula está disposta de forma a conduzir estas águas para os 
tanques de reutilização localizados no lote 3. 

Quando o piso já se encontra lavado, as águas pluviais são então desviadas (através da 
referida válvula) para o coletor pluvial. 

As águas dos tanques de reutilização estão ligadas a um depósito de 3m3. Quando é 
necessário retirar as águas, estas são colocadas numa cisterna e introduzidas no processo 
de fabrico ou colocadas nos depósitos de reutilização. 

Relativamente a emissões gasosas, a TECNIFERTI não possui nenhuma chaminé abrangida 
pela legislação de monitorização de emissões gasosas a partir de fontes fixas. Os poluentes 
emitidos estão associados sobretudo à caldeira doméstica existente na unidade e ao 
tráfego dos camiões cisterna utilizados no transporte das matérias-primas e dos produtos. 

No que respeita aos resíduos produzidos, estes estão associados à atividade normal do 
processo. Não havendo forma de os evitar, estes são armazenados temporariamente num 
parque de resíduos (coberto e impermeabilizado), localizado num dos armazéns do lote 3. 
Periodicamente, os resíduos são encaminhados, através de empresas devidamente 
licenciadas para o efeito, para destino adequado para valorização ou eliminação. 

 

 

 

O projeto em análise não considerou quaisquer alternativas, quer de localização, quer de 
conceção, na medida em que a atividade de fabrico de fertilizantes agora em processo de 
AIA adotou as instalações já existentes na zona industrial de Muge, nas quais a TECNIFERTI 
entre 1987 e 2008 exerceu o armazenamento e comércio de fertilizantes líquidos. 

Desta forma, o espaço propriedade do promotor mais adequado para a implantação da 
atividade eram os Lotes 3 e 4 da zona industrial de Muge, os quais já dispunham dos silos e 
depósitos de armazenamento necessários à atividade. 

 

 

 

Os lotes nos quais a TECNIFERTI se encontra implantada inserem-se na zona industrial de 
Muge. Toda a zona industrial se encontra delimitada a nascente pela EN118 que dá acesso 
à zona industrial. A poente da TECNIFERTI e da generalidade da zona industrial desenvolve-
se um pequeno vale no qual se implanta a ribeira do vale do Texugo, afluente da vala de 
Muge, que por sua vez é afluente do rio Tejo. 

O local onde se insere a TECNIFERTI é um meio de características rurais, considerando-se pouco 
relevantes as unidades industriais existentes na sua envolvente próxima, na qual não ocorre 
qualquer unidade industrial com emissões atmosféricas relevantes, pelo que não se registam 
problemas ao nível da qualidade do ar.  

Foram consideradas alternativas de localização do projeto? 

Quais são as principais características da área onde o projeto se localiza? 
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Figura 5 - Imagem aérea da área envolvente à TECNIFERTI (Fonte GOOGLE EARTH). 

 

Esta área é caracterizada pela presença de extensas áreas agrícolas de regadio. Esta atividade 
agrícola constitui o principal foco de contaminação da área, tendo implicações negativas na 
qualidade das águas subterrâneas e superficiais, sobretudo devido à poluição causada por 
nitratos (um tipo de nutriente muito utilizado na agricultura). Deste ponto de vista as águas 
subterrâneas na área envolvente à TECNIFERTI apresentam um Estado Químico Medíocre, ou 
seja encontram-se poluídas. 

Esta situação agravou-se nas últimas duas décadas com o desenvolvimento agrícola de 
regadio na região que recorre ao uso intensivo de fertilizantes. Por este motivo, esta área 
encontra atualmente legalmente inserida numa ampla ‘zona vulnerável’ à poluição causada 
por nitratos (Figura 6). Trata-se da zona vulnerável mais extensa de Portugal continental 
(zona vulnerável ‘Tejo’) existindo atualmente um programa de ação para as zonas 
vulneráveis que tem como objetivo reduzir a poluição das águas causada ou induzida por 
nitratos de origem agrícola e impedir a propagação desta poluição. 

Rio Tejo 

Vala de 
Muge 

Rib. Vale 
do Texugo 

Linha 
ferroviária 

Estação de 
Muge 
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Figura 6 – Localização da TECNIFERTI face à zona vulnerável ‘Tejo’. 

A atividade agrícola tem repercussões devido à poluição difusa causada não só sobre as 
águas subterrâneas mas também sobre as águas superficiais, nomeadamente sobre as 
linhas de água da área envolvente ao projeto (vala de Muge e ribeira do Vale do Texugo). 

A área onde o projeto se insere não apresenta problemas de abastecimento de água, 
existindo diversas captações de água subterrânea para abastecimento público, sendo que 
as mais próximas se localizam na povoação de Muge. 

Os espaços florestais (sobretudo com coberto arbóreo de eucalipto) marcam também uma 
forte presença na área envolvente, caracterizando assim, juntamente com a agricultura, a 
matriz rural desta freguesia. Em termos gerais esta área não tem importância para a 
conservação da natureza. 

Nas proximidades da TECNIFERTI não se localizam quaisquer recetores sensíveis 
(habitações, escolas). Os recetores mais próximos estão localizados 1250 m a norte da 
TECNIFERTI, no aglomerado de Muge. 

Em termos de infraestruturas destaca-se a linha ferroviária (Linha de Vendas Novas) e a 
estação de Muge, localizadas a sul da zona industrial. 
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Tendo o EIA sido desenvolvido numa fase em que as características naturais do terreno e da 
própria situação ambiental de referência já tinham sido alteradas, não existindo quaisquer 
ações associadas à fase de construção, tal como proposto em sede de Proposta de 
Definição do Âmbito, os efeitos que de seguida se analisam são os que se relacionam com o 
funcionamento do projeto. 

O funcionamento desta unidade industrial traduz-se num conjunto de ações 
potencialmente indutoras de efeitos negativos entre as quais se destacam a própria 
atividade de produção de fertilizantes líquidos que tem repercussões no consumo de água, 
na emissão de gases para o ar, na emissão de ruído, na produção de resíduos e na emissão 
de águas pluviais, e a circulação de veículos pesados que tem repercussões sobretudo no 
incremento do tráfego rodoviário. 

No entanto, da análise realizada pelo EIA, verificou-se que, com o funcionamento do 
projeto, os efeitos negativos são em reduzido número e os que existem, são pouco 
importantes, não alterando substancialmente as características da área envolvente ao 
projeto. 

Esta situação deve-se, por um lado, ao facto desta instalação estar implantada numa zona 
industrial e, por outro, ao facto do projeto ter sido desenvolvido de forma a prevenir 
eventuais ocorrências de contaminações no meio ambiente. 

A implantação em área industrial encontra-se compatível com o estipulado nos 
instrumentos de gestão do território quer locais quer regionais e nacionais. Neste âmbito, 
do ponto de vista do ordenamento do território, destaca-se a compatibilidade do projeto 
com o Plano Diretor Municipal (PDM) de Salvaterra de Magos uma vez que está implantado 
numa área inserida na categoria de ‘Espaços Industriais’, não afetando quaisquer áreas da 
Reserva Ecológica Nacional nem da Reserva Agrícola Nacional. 

Ainda no âmbito do ordenamento do território, e no que respeita aos parâmetros 
construtivos existentes, de acordo com o previsto no regulamento do PDM, destaca-se o 
incumprimento ao nível do índice de impermeabilização máximo na área do lote 4. No 
entanto, esta situação de não cumprimento do índice de impermeabilização tem como 
objetivo evitar eventuais contaminações das águas subterrâneas devido a eventuais 
infiltrações de derrames que possam ocorrer na área de armazenagem e fabrico de 
fertilizantes, aspeto este que será aprofundado nos parágrafos seguintes. 

No caso do lote 3 verifica-se o incumprimento ao nível do índice volumétrico e do 
afastamento mínimo do edifício de armazenagem aos limites do lote que não asseguram os 
5 m previstos no regulamento do PDM. Contudo, importa referir que este edifício é anterior 
à aprovação do próprio PDM, já se encontrando construído à data da aquisição do lote por 
parte da TECNIFERTI. 

Face ao tipo de atividade desenvolvida e tipo de substâncias envolvidas, numa primeira 
análise, seria expectável que os principais efeitos do projeto sobre o ambiente decorressem 
no campo da contaminação das águas. No entanto, o projeto contempla várias medidas 
para prevenir eventuais contaminações das águas, quer subterrâneas, quer superficiais. 

Neste âmbito, é importante salientar que o lote no qual o processo de fabrico ocorre (lote 
4) se encontra totalmente impermeabilizado, constituindo a impermeabilização uma 

Quais são os efeitos do funcionamento do projeto e que medidas serão 
tomadas para diminuir os efeitos negativos? 
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proteção contra a infiltração de derrames durante a trasfega e movimentação dos 
fertilizantes líquidos e das matérias-primas de e para os camiões cisterna.  

Além disso, a generalidade das áreas de armazenagem encontra-se revestida por betão e 
cimento o que a torna impermeável. 

 

Figura 7 - Revestimento do piso do lote 4 em betão e cimento com rede de drenagem de derrames.. 

Complementarmente, o projeto contempla redes de drenagem para recolha de eventuais 
derrames de fertilizantes bem como águas de lavagem que são encaminhados para um 
conjunto de tanques de retenção/reutilização sendo posteriormente reutilizadas no 
processo de fabrico, pelo que esses derrames não chegarão a alcançar o meio aquático. 
Além disso não ocorre qualquer descarga de águas residuais industriais no meio ambiente. 

Assim, no que respeita às águas subterrâneas não se espera a ocorrência de quaisquer 
efeitos negativos importantes sobre a sua qualidade na medida em que não é expectável a 
ocorrência de infiltrações. 

Ainda no que respeita às águas subterrâneas mas na vertente da quantidade do recurso 
disponível, apesar do projeto consumir água proveniente de um furo este consumo não 
ultrapassa o valor estipulado pela licença de exploração do furo, pelo que, havendo 
disponibilidade de água neste sistema o efeito, embora negativo é pouco importante. 

Quanto às águas superficiais as medidas anteriormente referidas são em parte suficientes 
para evitar a ocorrência de efeitos importantes sobre a qualidade destas águas, 
nomeadamente da linha de água mais próxima ao projeto que é a ribeira do vale do 
Texugo. Não havendo descarga de águas residuais na ribeira, o principal foco de poluição 
vindo da atividade da TECNIFERTI estaria associado à descarga de águas pluviais. 

Neste âmbito cabe referir que em épocas de elevada pluviosidade ocorre a descarga de 
águas pluviais a partir das áreas impermeabilizadas dos lotes (telhados, pavimentos) as 
quais são ‘entregues’ num ponto no limite poente do lote 3 chegando, a partir daí, à ribeira 
do Vale do Texugo. 

No entanto, apesar da rede de águas pluviais ser em parte comum à rede de águas de 
reutilização, existe uma válvula seccionadora dos caudais que permite fazer a gestão do 
que são efetivamente águas pluviais limpas do que são as águas pluviais potencialmente 
contaminadas. As águas pluviais potencialmente contaminadas são aquelas que 
correspondem às primeiras chuvas após o verão encontrando-se neste período a válvula 
seccionadora de caudais a direcionar estas águas para os tanques de reutilização, pelo que 
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não deverá ocorrer a descarga de substâncias poluentes que possam afetar a qualidade da 
água da ribeira. 

Tendo em conta as amostragens de água realizadas no âmbito do presente estudo na 
ribeira do Vale do Texugo (Figura 7) verifica-se a existência de algumas diferenças nas 
amostras recolhidas quanto às concentrações de alguns nutrientes. Dependendo da época 
em que as amostragens foram realizadas, em alguns nutrientes as concentrações são mais 
elevadas no ponto da ribeira que é potencialmente influenciado pela atividade da 
TECNIFERTI (ponto 2 da Figura 7), enquanto para outros nutrientes as concentrações são 
mais elevadas no ponto que não é influenciado pela atividade da TECNIFERTI (ponto 1). 
Neste último caso destaca-se sobretudo os nitratos cuja concentração na primeira 
amostragem foi mais elevada no ponto a montante da TECNIFERTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Linhas de água presentes na área de influência do projeto e localização dos pontos de 
amostragem de água superficial. 

Assim, tendo em conta os dados recolhidos, pode admitir-se uma potencial relação de 
causa-efeito entre o funcionamento da TECNIFERTI e a qualidade da água na ribeira do Vale 
do Texugo, podendo os valores encontrados provir de escorrências da TECNIFERTI. De 
salientar no entanto, que a relação não é direta nem completamente conclusiva, na medida 
em que os próprios campos agrícolas adjacentes à linha de água são intensamente 
agricultados durante a primavera/verão e utilizam os mesmos produtos (fertilizantes) que 

               Sentido do escoamento das águas 
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estão presentes na TECNIFERTI. Desta forma as escorrências provenientes destes campos 
podem contribuir para a deterioração da qualidade da água encontrada. 

Assim, tendo em atenção os dados de qualidade obtidos, fruto do funcionamento da 
TECNIFERTI não se antevê alteração relevante do estado das águas na ribeira, prevendo-se 
que a eventual alteração da qualidade da água seja pouco importante. Há no entanto que 
realizar estudos de monitorização quer das águas da ribeira quer das águas pluviais 
provenientes da TECNIFERTI de forma a estabelecer e identificar objetivamente relações 
causa-efeito. 

De qualquer forma, e com o intuito de diminuir o risco de ocorrência de efeitos negativos, 
para além das medidas que o próprio projeto já tem implementadas, o EIA recomenda 
algumas medidas. Entre estas destaca-se a limpeza imediata das substâncias derramadas 
no pavimento, a realização de limpezas periódicas a todos os sistemas de drenagem e uma 
correta gestão de resíduos de acordo com a legislação em vigor. 

Relativamente ao ambiente sonoro (ruído) verifica-se que na área de influência da 
TECNIFERTI os principais ruídos audíveis junto aos recetores sensíveis (habitações) provêm 
do tráfego e do ambiente natural. Quando a TECNIFERTI se encontra a funcionar o ruído 
proveniente do seu funcionamento não é audível junto aos recetores sensíveis. A ação 
associada ao funcionamento que tem influência no ambiente sonoro local relaciona-se com 
o tráfego de veículos pesados associados ao transporte quer das matérias-primas quer dos 
produtos. No entanto, não ocorre qualquer alteração dos níveis de ruído que causem 
incumprimento legislativo. 

O fabrico de fertilizantes nesta unidade industrial não apresenta problemas ao nível da 
qualidade do ar da área. Apesar de a unidade possuir uma caldeira de aquecimento a 
gasóleo, esta apresenta uma potência baixa e não é utilizada em contínuo pelo que as 
emissões de poluentes daí resultantes são baixas. As emissões de poluentes para o ar mais 
relevantes devem-se à circulação dos veículos pesados que transportam os produtos e as 
matérias-primas, sendo que a partir dos canos de escape destes veículos saem fumos e 
gases para a atmosfera, os quais poderão causar incomodidade para as populações 
existentes nas proximidades das vias utilizadas. 

Nos últimos anos, o maior valor anual de circulação de veículos pesados associados ao 
transporte de matérias-primas e produtos ocorreu em 2011 (1495 veículos), sendo que 
cerca de 92% dos veículos (1371) circularam no semestre de primavera/verão, ao que 
corresponde um valor médio diário de cerca de 9 veículos pesados/dia. No entanto, 
assumindo a situação em que a TECNIFERTI se encontra a produzir no máximo da sua 
capacidade (50 000 toneladas/ano), este valor sobe para cerca de 11 veículos pesados/dia. 
Estes veículos circulam em maior número na EN118 que é a via a partir da qual se faz a 
distribuição do tráfego na área da TECNIFERTI.  

No entanto, atendendo aos valores de contagem de tráfego na EN118, e considerando o 
cenário mais desfavorável, em que todos os veículos passam no mesmo local, no período 
de maior atividade da TECNIFERTI a circulação destes veículos contribuiria para um 
incremento de apenas 1,5 % de veículos a circular nesta via. 

Assim, em relação à qualidade do ar, e considerando que não existem atualmente problemas de 
poluição atmosférica na zona onde se insere a TECNIFERTI, a qual é um meio de características 
rurais, considera-se que o tráfego associado ao funcionamento da unidade industrial, não 
provoca alterações da qualidade do ar em comparação com uma situação de ausência de 
projeto, não se prevendo assim ultrapassagens de valores limite para os poluentes 
associados ao tráfego. 
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Da mesma forma, e em relação ao contributo do projeto para as alterações climáticas este 
incremento de tráfego também não é relevante para as emissões de dióxido de carbono. 

Em relação a potenciais efeitos sobre a circulação nesta via, ou seja, sobre as condições de 
circulação do tráfego, apesar de, com o funcionamento da unidade, se registar um 
acréscimo de tráfego por cada quilómetro de faixa de rodagem da EN118, verifica-se que 
este acréscimo é pouco importante não alterando os níveis de serviço desta via. 

Em termos da importância da unidade para a sócio economia, a TECNIFERTI em Muge 
emprega 7 trabalhadores, contribuindo assim para a empregabilidade no concelho e em 
particular na freguesia de Muge, na qual a taxa de desemprego seria 1,3% superior aos 
valores atuais caso a TECNIFERTI não existisse. Deste ponto de vista, a atividade da empresa 
apresenta efeitos positivos importantes. 

Por outro lado a empresa desenvolve uma atividade comercial que vai para além das 
fronteiras nacionais atingindo mercados como o Brasil, Moçambique ou Marrocos onde 
vende parte dos produtos que fabrica em Muge, estando a empresa a desenvolver esforços 
para ampliar a quota de mercado nesses países. Este aspeto tem reflexos positivos 
importantes na economia. 

 

 

 

 

Na área envolvente ao local de implantação do projeto existem outras ações que poderão 
ter efeitos cumulativos no ambiente, sobretudo ao nível das componentes que actualmente 
já se encontram ou poderão encontrar em situação desfavorável, nomeadamente ao nível 
da qualidade das águas. 

Entre as ações com possíveis efeitos cumulativos destacam-se a atividade agrícola intensiva 
de regadio e a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Muge (com ponto de 
descarga na ribeira do Vale do Texugo) cujas atividades afetam sobretudo a qualidade das 
águas subterrâneas e superficiais. 

A atividade agrícola intensiva tem afetado a qualidade das águas devido à introdução de 
nutrientes provenientes dos fertilizantes no meio aquático, com especial incidência das 
águas subterrâneas que apresentam elevados teores em nitratos. Já a ETAR de Muge (ETAR 
urbana) localizada na zona industrial de Muge, pode contribuir para um aumento da carga 
orgânica na linha de água se existir uma diminuição da eficiência de tratamento das águas 
residuais recebidas. 

Conjugando o projeto em avaliação com aquelas atividades, há o risco de ocorrer um efeito 
cumulativo ao nível da degradação da qualidade das águas sobretudo devido ao risco de 
ocorrência de derrames de fertilizantes que de alguma forma possam entrar em contacto 
com as águas, quer por infiltração no solo, quer por descarga juntamente com as águas 
pluviais. 

No entanto, e tal como já foi anteriormente descrito, a TECNIFERTI tem implementadas na 
área de fabrico e de armazenagem dessas substâncias diversas medidas que evitam a 
ocorrência de efeitos relevantes sobre o meio hídrico. Entre estas destacam-se as extensas 
áreas impermeabilizadas com redes de drenagem de recolha de derrames e de águas 
pluviais potencialmente contaminadas que encaminham essas águas para depósitos e 
tanques de reutilização. 

Quais são os efeitos do projeto quando conjugados com os efeitos de 
outros projetos previstos para a área de estudo? 
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Desta forma, tendo em atenção a qualidade das águas na área envolvente, e o problema 
existente ao nível dos nitratos, o efeito cumulativo da TECNIFERTI devido à ocorrência de 
derrames de fertilizantes e/ou de descarga de águas pluviais, é pouco importante, ou seja, 
em caso algum colocará em risco o atual estado dessas massas de água e os respetivos 
usos, os quais são afetados sobretudo pela atual atividade agrícola. 

 

 

 

Estando a unidade já em funcionamento, efetua-se de seguida uma análise ao que seria a 
evolução da situação ambiental da área de estudo caso o projeto não seja aprovado. Nesta 
avaliação há que ter em conta que o projeto está implantado numa zona industrial e que o 
principal problema ambiental identificado na área é a má qualidade das águas devido à 
atividade agrícola. 

Tendo em conta o historial da empresa nesta localização, que iniciou a sua atividade neste 
local em 1987 com a atividade de armazenagem e só mais recentemente com a produção, a 
análise que de seguida se apresenta é realizada na base de três possíveis cenários: 

� Cenário I - Neste cenário considera-se que a TECNIFERTI continua a desenvolver 
uma atividade nos lotes 3 e 4 retomando nesta situação a atividade de 
armazenamento e comercialização de fertilizantes líquidos sem os produzir 
neste local. Neste cenário verifica-se a permanência do edificado no Lote e da 
grande maioria dos equipamentos (com exceção dos de produção). A futura 
forma de operacionalidade de encaminhamento/tratamento das diversas cargas 
ambientais é efetuada de acordo com a legislação vigente e mantém os mesmos 
princípios atuais de minimização/prevenção da poluição. 

� Cenário II - Neste cenário considera-se que o promotor desiste da atividade que 
desenvolve em Muge e vende os lotes a outra empresa. Neste cenário assume-
se a permanência do edificado existente, na medida em que esta área está 
vocacionada para o uso industrial, mas com outro tipo de atividade. Esta 
situação implicaria a adaptação da área interior, remoção dos atuais 
equipamentos, silos e substituição por outros vocacionados para outra atividade 
com uma forma diferente de operacionalidade a qual, nesta análise, não é 
possível determinar. 

� Cenário III – Neste cenário considera-se que o promotor termina a atividade na 
zona industrial de Muge e que o edificado, após a retirada de todas as 
substâncias potencialmente contaminantes e dos resíduos, permanece fechado. 

Em qualquer um dos cenários considerados, o principal problema de qualidade ambiental 
atualmente existente na área de estudo - má qualidade dos recursos hídricos (superficiais e 
subterrâneos) sobretudo devido à presença de elevados valores de nitratos - manter-se-á. 
Neste âmbito, é expectável que num curto e médio prazo os problemas relacionados com o 
alto teor em nitratos se mantenham pois, em princípio, a atividade agrícola continuará a ser 
desenvolvida intensivamente na área de estudo. Esta situação tenderá no entanto a evoluir 
favoravelmente com a implementação do Plano de Gestão da Região Hidrográfica e das 
medidas contempladas na legislação entretanto publicada com o objetivo de melhorar a 
qualidade das águas. 

Não havendo atualmente problemas substanciais nas restantes componentes ambientais, 
destaca-se os efeitos sobre a sócio economia resultantes da não aprovação do projeto. 

O que acontecerá na área do projeto caso este não obtenha aprovação? 



 

 

Estudo de Impacte Ambiental da unidade de produção de fertilizantes líquidos da TECNIFERTI 

Resumo Não Técnico                                                                                                                                                        Pág. 17 de 17 
 

Embora não se conheça o tipo de atividade que se possa vir a instalar no caso do cenário II, 
nos restantes cenários, e com particular destaque para o cenário III (no qual não é 
desenvolvida qualquer atividade económica), verificar-se-ia um desaproveitamento das 
potencialidades desta área do ponto de vista da sua capacidade para albergar atividades 
económicas de acordo com o previsto no PDM. Neste caso ocorreria um aumento do 
desemprego nesta freguesia e uma degradação da atividade económica. 

 

 

 

 

Na sequência dos trabalhos desenvolvidos, não se concluiu que do funcionamento da 
TECNIFERTI resultassem efeitos negativos importantes. Todos os efeitos comprovados são 
pouco importantes. Entre estes destacam-se os efeitos associados à possibilidade de 
ocorrência de derrames de fertilizantes ou das suas matérias-primas na área do lote 4, o 
que poderia ter consequências na qualidade dos recursos hídricos superficiais que 

atualmente já se encontram poluídos devido à atividade agrícola. 

No entanto, neste contexto, é de referir que a TECNIFERTI tem implementado diversas 
medidas para evitar estas contaminações e que o próprio EIA propõe mais algumas. 

Assim, embora os dados obtidos pelo EIA levem a crer que os efeitos da TECNIFERTI sobre a 
qualidade da água sejam pouco importantes, é necessário obter mais dados de forma a 
avaliar a variação dos parâmetros analisados ao longo do ciclo hidrológico. 

Assim, o EIA propõe um programa de monitorização ao nível dos Recursos Hídricos 
Superficiais, nomeadamente na ribeira do Vale de Texugo. 

Com este programa de monitorização pretende-se ‘monitorizar variações da qualidade da 

água da ribeira do vale de Texugo ao longo do tempo de forma a providenciar dados 

suficientes para permitir estabelecer relações de causa – efeito, nomeadamente no que 

respeita ao potencial efeito da descarga de águas pluviais da TECNIFERTI na ribeira’. 

É assim proposta a recolha de amostras de água nos dois pontos apresentados na Figura 7 
(página 13 do presente documento) com uma periodicidade trimestral e ao longo de dois 
anos. 

Como forma de despistar uma eventual influência das águas pluviais provenientes da 
TECNIFERTI na qualidade da água da ribeira do vale do Texugo propõe-se também a 
monitorização das águas pluviais no ponto de descarga. 

 

 

Como verificar a eficácia das medidas propostas para diminuir os efeitos 
negativos? 


