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1 INTRODUÇÃO 

O projeto em análise no presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é relativo a um Centro 

Integrado de Gestão de Resíduos adiante designado como CIGR, que irá desenvolver 

Operações de Gestão de Resíduos (OGR) e onde a Incineração de Resíduos será a operação de 

maior relevo. 

Em termos de enquadramento legal, o Projeto encontra-se abrangido pelo n.º 9, do Anexo I do 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com redação do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 

Novembro – “Instalações destinadas à incineração, valorização energética, tratamento 

químico ou aterro de resíduos perigosos”. 

A Ambimed propõe-se assim, com o presente projeto, proceder à instalação de CIGR que 

integra um sistema de Incineração de Resíduos Perigosos, hospitalares e outros (adiante 

discriminados no ponto 3), com tratamento de gases de combustão e produção de energia, 

cumprindo todos os requisitos da legislação nacional e comunitária em vigor. 

A descrição das instalações do CIGR, bem como equipamentos associados, exploração do 

sistema, logística, estrutura de pessoal e regime de laboração associado, serão descritas mais 

adiante neste relatório. 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E FASE EM QUE SE ENCONTRA 

O presente projeto em estudo tem vindo a ser exaustivamente estudado pela Ambimed, 

durante os últimos dez anos não se tendo proporcionado até à data a sua implementação quer 

por razões de logística e económicas, quer por razões de modelo de negócio.  

Neste momento considera-se que estão reunidas as condições para o avanço do projeto 

devido a vários factores, que serão adiante apontados, mas dos quais se podem citar alguns 

aspectos como, a existência de uma tecnologia robusta de capacidade variável que pode 

absorver vários quantitativos de resíduos com uma diversidade intrínseca de características 

(i.e., PCI.), e com possibilidade de se complementar com recuperação energética; o projeto 

aparecer no computo das soluções integradas de gestão de resíduos hospitalares, como uma 

complementaridade e alternativa sustentável, equilibrada e, segura às soluções e Operadores 

de Gestão de Resíduos (OGR) existentes no mercado, respondendo ás necessidades atuais e á 
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realidade nacional; tendo ainda a seu favor, a equidistância aos produtores de Resíduos 

Hospitalares (RH) e a sua proximidade a outros OGR. 

O projeto encontra-se em “Fase de Projeto de Execução”.  

A Ambimed pretende assim, desenvolver e instalar este projeto nas instalações da RESITEJO– 

Associação de Gestão e Tratamento dos Lixos do Médio Tejo, num espaço tipo nave industrial 

onde se irá proceder á implantação e montagem do equipamento necessário á exploração do 

CIGR, que terá como tecnologia principal de tratamento de Resíduos Hospitalares Perigosos 

(RHP) e outros afins e/ou equiparados, a incineração com recuperação energética.  

Este sistema de Incineração integra um incinerador do tipo rotativo, preparado para trabalhar 

a vários níveis de capacidade sem redução da sua eficácia, com recuperação de energia 

elétrica e tratamento adequado dos gases de exaustão, para resíduos hospitalares e outros, 

passiveis de incinerar, tais como os resíduos de medicamentos (RM), e ainda subprodutos de 

origem animal (SPOA) e resíduos animais equiparados. 

O Projeto do CIGR da Ambimed, desenvolver-se-á num pavilhão tipo nave industrial, com 

800m2 de área coberta e 2700 m2 de área exterior, nas instalações da Resitejo, cuja área total 

é de 3500m2, no Eco Parque do Relvão, situado na freguesia da Carregueira, concelho da 

Chamusca. 

A escolha da localização do projeto assentou sobretudo na localização central no país e nas 

simbioses industriais, estabelecendo redes de cooperação entre a Resitejo e empresas já 

instaladas na zona do Eco-Parque do Relvão, de forma a otimizar o uso de recursos, reduzir e 

internalizar os custos ambientais e económicos do projeto. 

De notar que todo o esforço financeiro desde projeto é da responsabilidade total da Ambimed, 

sem haver fundos nacionais ou comunitários envolvidos. Por outro lado relativamente ao 

equipamento a instalar, apesar do design americano, a construção da esmagadora maioria dos 

equipamentos é levada a cabo por empresas portuguesas (incinerador, camara de pós-

combustão, caldeira, etc.) o que é muito importante neste período de crise. 

O design e a engenharia são fornecidos pela empresa americana ThermTec. Esta empresa é a 

maior fabricante independente de sistemas de incineração para fins especiais, dos EUA, tendo 

uma história industrial de constante desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos com 40 

anos. De facto, no seu currículo tem centenas de unidades produzidas e instaladas quer para 

empresas privadas americanas, quer para os diversos Departamentos do Governo Americano, 
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quer finalmente para clientes estrangeiros (em Portugal estão licenciados e em funcionamento 

cinco incineradores para resíduos animais de classe M1). De entre os clientes e 

simultaneamente parceiros no desenvolvimento de novos produtos e soluções, encontram-se 

a EPA e a NASA. 

A Ambitermo é uma empresa portuguesa e, um dos maiores fabricantes de caldeiras e 

sistemas conexos, da Península Ibérica. De entre os produtos fabricados incluem-se caldeiras 

de alta e baixa pressão, caldeiras de biomassa, sistemas de filtragem, todos eles integrados em 

projetos promovidos e operados pelos maiores grupos industriais de Portugal, dos quais 

destacamos a Portucel, a Sonae, a RAR, a TMG, a Efacec, a Galp e a Ren. 

Por estes aspetos, consideramos que a localização proposta e, a resposta tecnológica e 

equipamento escolhido, é a mais adequada do ponto de vista da redução dos impactes 

ambientais.  

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

1.2.1 Elementos de identificação 

O Proponente do Projeto é a Ambimed – Gestão Ambiental, Lda, com sede na Rua Fernando 

Pessoa nº 8 C 2560-241 Torres Vedras, NIF - 503 593 427 e cujos contactos são os seguintes:   

 Telefone: 261320300  

 Fax: 261320320  

 Endereço eletrónico: ambimed@ambimed.pt 

1.2.2 Apresentação do proponente 

Constituída em 1996, a Ambimed foi a primeira empresa a ser Licenciada para a Gestão de 

Resíduos Hospitalares. É a empresa que desde há mais de dezasseis anos lidera este mercado, 

tendo sido responsável pela introdução no nosso País de conceitos, como o de “Gestão 

Integrada de Resíduos”, a “Gestão de Risco associadas ás Operações de Gestão de Resíduos”, a 

utilização de “Tecnologias Alternativas como a Autoclavagem para o Tratamento de Resíduos 

Hospitalares Perigosos” e, o acondicionamento para o transporte de resíduos perigosos com 

“Contentorização Homologada (ADR) ”, que de forma segura, através de um processo de 

melhoria continua, ambiental e economicamente sustentável, permitiram uma grande 

dinâmica e evolução do sector a nível nacional e a nível internacional.  
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O modus operandi da Ambimed, tem sido desde 2000, divulgado e desenvolvido em vários 

países, em termos de assessoria técnica em operações de gestão e, em parcerias para o 

desenvolvimento de projectos de instalações de Resíduos Hospitalares, em países tão 

diferentes como Turquia (Erzurum, Bursa, Samsun e Kusadasi), Marrocos (Tetuan, Rabat, 

Casablanca), Espanha, Roménia, Inglaterra e Irlanda.  

A Ambimed integra e representa em Portugal desde 2009, a Stericycle, o maior grupo 

internacional especializado na “Gestão de Risco”, em que se destaca a Gestão de Resíduos em 

geral e a de Resíduos Hospitalares em particular. 

A Stericycle é um grupo com presença global, sediado nos EUA. O grupo Stericycle tem 

empresas localizadas um pouco por todo o mundo, como, entre outros países, os EUA, Canadá, 

Brasil, Japão, México, Argentina, Chile, Reino Unido, Irlanda, Inglaterra, Irlanda, Roménia, 

Luxemburgo, Espanha e Portugal. O grupo Stericycle gere mais de 110 unidades de tratamento 

de Resíduos Hospitalares em todo o mundo. De sublinhar que, dessas unidades, cerca de 70 

são de autoclavagem e 33 de incineração, destas 11 localizam-se no Reino Unido e 6 nos EUA. 

Especializada na proteção das pessoas e redução do risco, a Stericycle apresenta uma vasta 

experiência e know-how nas áreas de gestão de resíduos de hospitalares perigosos, na 

formação, operações de valorização (reciclagem) de resíduos de plástico e outros, gestão de 

produtos e de resíduos da indústria farmacêutica, sistemas de gestão de resíduos como o 

“recall”, recondicionamento de resíduos e/ou de instrumentos e de dispositivos médicos, 

serviços de protecção radiológica e, de protecção dados, etc.  

O grupo Stericycle apresenta na Península Ibérica uma implantação e uma posição de relevo, 

com a Ambimed e as diversas empresas espanholas com dimensão e forte implantação no 

país, que pertencem também ao grupo e desenvolvem a sua atividade principal na área da 

gestão de resíduos hospitalares, podendo mesmo considerar-se, a existência de uma posição 

de liderança ibérica da Stericycle no âmbito dos RH. 

A Ambimed tem desde 2003 um Sistema de Gestão de Qualidade, implementado e certificado 

de acordo com o referencial ISO 9001:2008, assim como um Sistema de Gestão Ambiental, 

implementado e certificado de acordo com a ISO 14001:2004, desde 2007 para as instalações, 

UTRH do Barreiro, desde 2010 para a UTRH de Braga e, desde 2011 para a UTRH de Beja, o que 

também assegura e evidencia o integral cumprimento dos requisitos técnicos e legais 

associados à Gestão de Risco á melhoria continua e aplicação de Melhores Técnicas 
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Disponíveis - MTDs, ás sua instalações e tecnologias, bem como as melhores práticas na 

prestação de serviços de Gestão Integrada de Resíduos aos seus clientes, efectuando de forma 

continuada uma abordagem que integra, os aspectos ambientais e de saúde publica. 

1.2.3 Breve apresentação da Ambimed e dos seus serviços 

A Ambimed tem como principal actividade, que é a Gestão dos Resíduos Hospitalares, 

prestando contudo uma variedade de serviços, em clientes públicos e privados de Norte a Sul 

do Pais. 

Essas prestações de serviços e actividades, têm como público alvo essencialmente as áreas 

ligadas direta ou indirectamente á saúde, essencialmente instituições do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS), instituições e empresas privadas, como Hospitais, clinicas, consultórios, 

laboratórios de análises, de investigação, ensino e outros. 

A Ambimed, conforme foi já referido, tem como principal atividade a Gestão dos Resíduos 

Hospitalares, possuindo para o efeito um conjunto de instalações licenciadas, de forma a 

abranger os seus clientes de Norte a Sul do Pais. O Serviço da Ambimed consiste num conjunto 

integrado de operações de gestão de resíduos e, de soluções que visam a obtenção dos 

melhores resultados na minimização de custos financeiros, ambientais e de saúde pública, 

garantindo simultaneamente todas as exigências de segurança e do normativo legal. 

A filosofia de gestão de resíduos da Ambimed, assenta desde a sua fundação em 1996 em 

ações pioneiras ao nível nacional e mesmo de âmbito europeu na Gestão Integrada de 

Resíduos Hospitalares, a saber:  

a) Promoção da formação para uma efectiva separação de resíduos hospitalares (de 

acordo com o quadro legal em vigor), conduzindo a boas práticas de triagem nos locais 

de produção (hospitais, clinicas, etc) e, a uma redução clara da quantidade de resíduos 

perigosos produzida pelos seus clientes; 

b) A utilização das melhores técnicas disponíveis, seguras e eficazes para o tratamento 

diferenciado dos RH, adequando esse tratamento ao tipo e nível de perigosidade e de 

risco associado aos resíduos diferenciados; 

c) Transporte de todos os resíduos hospitalares perigosos, com cumprimento integral do 

ADR / RPE através da utilização de viaturas, motoristas e acondicionamento dos 

resíduos em contentores de uso múltiplo e homologados para o transporte de 

mercadorias perigosas (das classes 6 do ADR / RPE); 
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d) Introdução da noção e da prática da prestação de serviço de “Gestão Integrada de 

Resíduos” nas Unidades de Saúde (US); 

e) Criação e envolvimento, desde 1997, de Comissões de Acompanhamento que 

integram as instituições e os stakeholders e outros intervenientes dos locais onde se 

encontram implantadas as suas instalações de tratamento de Resíduos perigosos, as 

UTRH. 

Estes princípios têm um conjunto de implicações importantes. Como mais de 90% dos resíduos 

hospitalares perigosos tem um potencial de contaminação biológica, uma das tecnologias mais 

eficazes (i.e., grau de destruição dos potenciais agentes biológicos, reduzidos impactes 

ambientais, eficiência energética) para o seu tratamento é a autoclavagem, a Ambimed gere e 

opera um conjunto de unidades de tratamento de resíduos hospitalares (UTRH), espalhadas 

pelo território nacional (Barreiro, Braga, Beja, Aljezur e Ilha Terceira aqui com a sua associada 

Azormed) com a utilização dessa tecnologia. A utilização dessas várias Unidades de 

tratamento, visa não só aproximar o tratamento aos centros de produção desses resíduos, mas 

também introduzir uma redundância no sistema, fundamento primeiro da sua política de 

gestão de risco. 

Outra tipologia de clientes são ainda as actividades ligadas á saúde e á produção animal, 

industria, armazenamento e comercialização de produtos de origem animal, relacionado com 

outra área de trabalho que é os SPOA. Mais recentemente, presta ainda os Serviços de Higiene 

e Segurança e de Protecção Radiológica. 

Assim de forma resumida apresenta-se no esquema seguinte os deferentes Serviços prestados 

actualmente pela Ambimed e para os quais desenvolveu, formalizou e detém todos as 

autorizações, licenciamentos e outros requisitos legais aplicados. 
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Unidades de Tratamento de Resíduos Hospitalares - UTRH 

Nas Unidades de Tratamento de Resíduos Hospitalares (UTRH), são realizadas operações de 

gestão de resíduos hospitalares, como o acondicionamento, recolha, transporte, 

armazenamento, tratamento e eliminação, para os resíduos dos grupos III e IV (Despacho n.º 

242/96, de 13/08) e resíduos equiparados, entre outros, os que são produzidos nas unidades 

de prestação de cuidados de saúde, de diagnóstico e de investigação. O tratamento dos 

resíduos do grupo III, com potencial risco biológico, é efetuado através do sistema de 

autoclavagem, que promove a sua descontaminação, seguido de trituração/compactação e 

envio para aterro licenciado.  

Tendo a Ambimed como principal atividade a gestão dos resíduos hospitalares, possui para o 

efeito, desde 1996, um conjunto de instalações dedicadas a essa atividade e devidamente 

licenciadas em conformidade com a Portaria n.º 174/97 de 10/3. Essas instalações, encontram-

se distribuídas geograficamente em locais tão diferentes como o Barreiro, Beja, Braga, Alzejur 

e Estarreja, Angra do Heroísmo e Ponta Delgada.  

Nas suas instalações, UTRH, onde se procede á gestão de resíduos hospitalares perigosos, a 

Ambimed tem em funcionamento regular desde 1997, visitas e reuniões com Comissões de 

Acompanhamento constituídas por diversas instituições. As “Comissões de Acompanhamento” 

das UTRH, são na sua generalidade composta por stakeholders provenientes de diferentes 

entidades locais, regionais e nacionais, nomeadamente as Organizações Não Governamentais - 

ONG’s e outros movimentos associativos ligados ao Ambiente de âmbito local (que podem ser 
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várias, conforme as regiões) e nacional (nomeadamente a Quercus), as entidades gestoras dos 

Parques Industriais e dos Parques Ambientais (que integram várias instalações de Operadores 

e Operações de Resíduos), as Juntas de Freguesia de proximidade, as Câmaras Municipais, os 

organismos ligados ao Ministério da Saúde de âmbito local (a Autoridade de Saúde) e a 

regional (a Sub-região de Saúde e/ou a ARS). 

 

Instalações de gestão de Subprodutos de Origem Animal - SPOA 

Em 2006, e após a publicação do Regulamento (CE) n.º 1774/2002, de 3/10, onde são 

estabelecidos os critérios, definições e a classificação dos SPOA, não destinados ao consumo 

humano, fixando ainda as novas regras relativas à sua gestão, a Ambimed, através de um 

serviço específico e especializado na gestão destes SPOA, a Zoomed, inicia a sua atividade 

nesta área. 

Atualmente possui quatro Unidades de SPOA, Beja e Braga, devidamente licenciadas pela 

Direcção Geral de Veterinária (DGV), nomeadamente, uma Unidade de Incineração (UINC) de 

Matérias da Categoria 1 e 2 (M1 e M2), localizada em Beja, licenciada desde dezembro de 

2006; duas Unidades Intermédias (UINT) de M 1, uma também em Beja com licença desde 

dezembro 2005, e outra em Braga licenciada desde 2010 e uma Unidade Intermédia (UINT) 

também em Beja, mas para M3, com licença desde 2011. 

Na Unidade de Incineração (UINC) efetuam-se as operações de armazenamento e eliminação 

por incineração dos SPOA M1 e M2. Nas Unidade Intermédia (UINT) de M1 e M2, efetua-se o 

armazenamento temporário dessas matérias antes do seu envio para eliminação. 

Nas UINT de M3, desenvolvem-se as operações de gestão como o armazenamento temporário 

de (M3), sendo as mesmas enviadas depois para instalações de valorização de SPOA, ou para 

eliminação sempre que tal se justifique, ou caso não existam condições (de qualidade do SPOA 

ou outras) para enquadra-los em processo de valorização de SPOA, são eliminado como M1 

por transformação e/ou incineração. 

 

Centro de Triagem de Resíduos de Medicamentos e de Embalagem - CTREM 

A Ambimed tem ainda licenciado e em funcionamento desde dezembro 2010, um Centro de 

Tiragem de Resíduos de Embalagens e Medicamentos (CTREM), que desenvolve a sua 
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actividade na área de resíduos de embalagem e resíduos de medicamentos, cosméticos e 

outros.  

Maioritariamente, os resíduos geridos CTRM enquadram-se no “Sistema Integrado de Gestão 

de Resíduos de Embalagens e Medicamentos” (SIGREM) cuja entidade gestora é a Valormed.  

Os resíduos que são rececionados no CTREM, poderão ter diferentes origens como, as 

Farmácias Comunitárias, as Farmácias Hospitalares, os distribuidores e armazenistas e a 

industria farmacêutica e outras congéneres como os cosméticos, etc, e ainda as actividades 

ligadas á saúde animal, como os medicamentos e produtos utilizados na Veterinária na 

Pecuária. 

Os diferentes tipos de fileiras e fluxos de materiais que são separados, a partir desses resíduos, 

são maioritariamente encaminhados para Valorização (operações de reciclagem e outras), 

havendo também decorrente desta operação de triagem, a separação de resíduos com 

potencial de risco, que são encaminhados para incineração, nomeadamente os resíduos de 

medicamentos e outros como os que possam ser provenientes de serviços de “retoma” ou 

“devoluções”, que pelas suas características, risco associado e incorreto ou por 

condicionamentos por parte do cliente/produtor, tenham que ser incinerados. 

Nos resíduos de embalagens e medicamentos que são separados no CTREM, incluem-se 

materiais de embalagem, como cartões, cartolinas, papel, folhetos ou bulas, vidros, plásticos, 

embalagens compósitas como os blisters (plástico/alumínio), saquetas ou laminados e tampas, 

e ainda a fileira dos resíduos de medicamentos, que poderão aparecer sob diversas formas 

como são comercializados nas farmácias, tais como sólidos (comprimidos, cápsulas, etc.), 

líquidos, pastosos ou pulverulentos. 

O CTREM, poderá também ter fortes sinergias com este CIGR noutras áreas como o “Retrum” 

ou “Devoluções de resíduos de medicamentos” e a “retoma” ou “Recall”, operações de gestão 

associadas aos resíduos e que podem ser aí desenvolvidas. 

Este sistema ou serviço de “Recall”, está bem implantado e desenvolvido noutros países, dos 

quais internamente no grupo de empresas da Stericycle, temos bem presentes exemplos desse 

serviço que está a ser prestado no Canadá, nos EUA ou em Inglaterra. 

Abaixo apresenta-se de forma resumida, uma figura relativa á descrição das Instalações e 

atividades associadas aos diferentes serviços que a Ambimed presta, e sua distribuição 

geográfica em todo o país. 
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1.3 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA OU COMPETENTE PARA A 

AUTORIZAÇÃO 

As entidades envolvidas no licenciamento deste projeto são a Direcção-Geral de Saúde (DGS) é 

a autoridade competente para o Licenciamento, e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

que é a autoridade para Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nos termos da alínea a) do 

artigo 4º do Decreto-Lei n.º 85/2005 de 28 de Abril. 

1.4 EQUIPA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO 

A equipa responsável pela realização do EIA encontra-se especificada no quadro que se segue, 

tendo a realização do estudo decorrido entre Outubro de 2012 e Maio de 2013. 

Quadro 1.4.1 – Equipa técnica e respectivas funções e formações. 

Função Técnico Formação  

Coordenação Geral e 
Metodológica 

José Manuel Palma 
Oliveira 

Doutor em Psicologia Social e Decisão. 
Professor de Análise e Percepção de Risco e 
Psicologia do Ambiente da FP da 
Universidade de Lisboa. Especialista em 
avaliação e gestão de risco (Ex-Presidente 
da S. R. A. - Europe). Fellow da Society for 
Risk Analysis international. 

Coordenação dos aspectos 
ligados à estrutura e 
implementação do Projeto 

Ana Teresa Santos 

Mestre Engenharia do Ambiente, perfil 
Engenharia Sanitária  

Pós-Graduada em Engenharia Sanitária 

Engenheira do Ambiente 

Coordenação dos aspectos 
socias e análises de risco Dalila Antunes MSc, Environmental Psychology, Psicóloga 

Apoio à coordenação 
Cláudia Rodrigues Psicóloga 

Sofia da Silva Engenheira do Ambiente 

Aspectos Operacionais, 
Logística e Transportes 

Pedro Ramalho Conselheiro de Segurança 

Pós- graduado em Ambiente 

Engenheiro Agrónomo 

Clima e Microclima Isabel Tavares Engenheira do Ambiente 
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Função Técnico Formação  

Geologia e Geomorfologia 

Carlos Nunes da Costa  
Doutoramento em Geotecnia  

Licenciado em Geologia 

Daniel Filipe Vendas  
Pós-Graduação em Ciência e SIG 

Engenharia Geológica 

Mara Lopes 
Mestrado em Geologia Ambiental 

Engenharia Geológica 

Recursos Hídricos e Qualidade 
da Água 

 
Hugo Rosa  Engenheiro do Ambiente 

Qualidade do ar 

Nelson Barros Doutor em Ciências do Ambiente 

Alexandre Caseiro Doutor em Ciências do Ambiente 

Sara Capela Engenharia do Ambiente 

Ruído 

Luís Conde Santos 
Engenharia Eletrotécnica 

Especialista em Engenharia Acústica pela 
Ordem dos Engenheiros 

Christine Matias 
Pós-Graduação em SHST 

Engenharia do Ambiente 

Solos e Uso Atual do Solo 

 
Inês Lopes Engenheira Agrónoma 

Biologia / Ecologia 

 

Marco Caetano Licenciado em Biologia 

Sandra Rodrigues 

Mestre em Ecologia e Gestão Ambiental 

Licenciada em Biologia Ambiental variante 

Marinha;  

Margarida Silva 
Mestrado em Ecologia e Gestão Ambiental 

Biologia Ambiental variante Terrestre 

Helena Coelho 
Doutora em Biologia; Mestre em Ciências 

das Zonas Costeiras; Licenciada em Biologia  
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Função Técnico Formação  

Sílvia Mesquita 

Pós-Graduada em Turismo da Natureza; 

Licenciada em Biologia - ramo científico-

tecnológico Biologia animal aplicada 

Ordenamento do Território e 
Condicionantes ao Uso do Solo Elisabete Rodrigues  Geógrafa 

Sócio Economia Cláudia Rodrigues Psicóloga 

Paisagem 

 

Hugo Santos Arquiteto Paisagista 

Marta Calçada Arquiteta Paisagista 

Resíduos 
Ana Teresa Santos 

Mestre Engenharia do Ambiente, perfil 
Engenharia Sanitária  

Pós-Graduada em Engenharia Sanitária 

Engenheira do Ambiente 

Cláudia Romão Engenheira do Ambiente 

Análise de Risco para a Saúde 

Humana e Ecologia 

Steven G. Zemba 

Cientista Sénior, Doutor em Modelos de 
Análise Risco 

(CDM Smith) 

 

Laura Green  
PhD, Toxicologia e Epidemiologia  

(CDM Smith)  

Igor Linkov 

Pós Doutoramento em Toxicologia e 
Avaliação de Risco, Professor convidado na 
Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 

Mestrado em Física Matemática, 
Doutoramento em Saúde Ambiental e 
Ocupacional 

Análise de Risco Operacional Paula Aniceto Licenciada em Saúde Ambiental 
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1.5 ANTECEDENTES RELACIONADOS COM A PDA 

Este projeto foi já sujeito a uma Proposta de Definição de Ambito - PDA em Agosto de 2012, 

nos termos da norma técnica relativa aos PDA, anexo I da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, 

tendo recebido informação da APA, com um parecer favorável e com resumo das condições 

para o presente projeto e EIA e pareceres das respetivas entidades consultadas, a saber 

Direção Geral da Saúde, Câmara Municipal da Chamusca, Junta de freguesia da Carregueira, 

Direção Geral de Energia e Geologia, Estradas de Portugal, Instituto para a Conservação da 

Natureza e Florestas e Autoridade Nacional para a Proteção Civil.   

Os aspectos mencionados na informação recebida e, as condições apontadas nos pareceres 

das várias entidades e da APA, sobre a PDA foram contemplados e integrados no presente EIA, 

sendo as respostas a esse parecer aprofundadas e reflectidas ao longo da sua elaboração.  

Na PDA, foi formulada a proposta de apresentação de um descritor especifico, relacionado 

com as águas residuais, contudo no decorrer dos trabalhos deste EIA, constatou-se que face 

aos diferentes aspectos da realidade do projeto, as questões ligadas às águas residuais 

originadas na exploração do CIGR e decorrentes da sua laboração e actividades que que aí 

ocorrem e, considerando ainda as condições disponibilizadas pela infra-estrutura, a Resitejo, 

onde vai ser instalado o projeto em análise, tornou-se perceptível que não faria sentido 

apresentar as “águas residuais” como um descritor, mas sim desenvolver a sua apresentação e 

descrição integrada noutros capítulos como a “Descrição dos efluentes resultantes da 

laboração do CIGR” e no descritor dos “Recursos Hídricos”. 

Paralelamente a este EIA, será também desenvolvido e apresentado o processo de 

Licenciamento Ambiental, de acordo com a legislação em vigor relativa a estabelecimentos 

abrangidos pelo regime jurídico de Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP).   

1.6 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA DO EIA 

O presente EIA pretende dar resposta a um conjunto de questões técnicas que têm sido 

levantadas ao longo da já longa discussão sobre o processo de incineração.  

A concretização do EIA desenvolveu-se de uma forma faseada, tendo incluído as seguintes 

tarefas: 

 Recolha de informação e análise do projecto; 

 Caracterização do projecto e da situação ambiental de referência; 

 Avaliação de impactes potenciais; 
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 Definição de medidas de minimização; 

 Avaliação das necessidades de monitorização; 

 Avaliação global, síntese e conclusões. 

A estrutura do EIA, respeita a estrutura e conteúdo definidos no ANEXOII da Portaria n.º 

330/2001, de 2 de Abril. 

O presente EIA é constituído pelos seguintes volumes: 

 VOLUME I – Resumo Não Técnico 

 VOLUME II – Relatório Síntese 

 VOLUME III – Peças Desenhadas 

 VOLUME IV – Relatórios Técnicos 

 VOLUME V- Anexos 

No respeitante ao Resumo Não Técnico (RNT), pretende-se a elaboração de um documento 

sintetizado e traduzido em linguagem não técnica, do conteúdo do EIA, com toda a informação 

necessária referente aos principais efeitos que a concretização do projecto incutirá no 

ambiente, constituindo um documento perceptível, logo acessível, ao público que o pretenda 

consultar (facilitando a participação de um grupo mais alargado de interessados em processos 

de AIA). 

Relativamente ao Relatório Síntese (RS), em termos gerais, proceder-se-á a uma caracterização 

da situação actual da área de implementação do projecto e sua envolvente imediata, sendo 

posteriormente analisadas as alterações de efeito directo ou indirecto da implementação do 

projecto em estudo.  

Assim sendo, será efectuada uma identificação, avaliação e, à posteriori, uma síntese dos 

principais impactes ambientais que o projecto poderá gerar sobre os descritores considerados 

neste estudo.  

Para além disso, serão ainda apontadas medidas de minimização e potenciação, com o 

objectivo de diminuir os impactes ambientais que se prevejam fazer sentir de forma negativa, 

ou potenciar os que se façam sentir de forma positiva. 

Complementarmente serão propostas medidas de monitorização e gestão ambiental, que 

visam aferir sobre a eficácia das medidas de minimização e promover boas práticas ambientais 

a desenvolver nas várias fases de projecto. 
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As Peças Desenhadas pretendem servir de suporte aos trabalhos desenvolvidos nos vários 

descritores, demonstrando os efeitos considerados mais significativos e promovendo uma 

panorâmica geral da situação actual do projecto. 

O Volume IV – Relatórios Técnicos tem como objectivo fornecer informação técnica adicional, 

tratando com mais pormenor o estudo de dispersão realizado para a qualidade do ar, o 

relatório das medições de ruído, o risco operacional, o risco para a saúde humana e ecologia, 

bem como o estudo de tráfego. 

Por último, o volume V – Anexos tem como objectivo complementar a informação descrita e 

analisada aquando do Relatório Síntese, proporcionando uma melhor apreensão da realidade 

do ambiente afectado pelo projecto.  
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2 OBJECTIVO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

2.1 ENQUADRAMENTO LEGAL 

Regime geral da gestão de resíduos no contexto dos resíduos hospitalares 

O Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 

de Junho, visando assegurar o cumprimento das estratégias definidas nos normativos legais, 

nacionais e comunitários, em matéria de resíduos no geral e de resíduos hospitalares em 

particular. Este diploma aprova o regime geral da gestão de resíduos, as operações associadas, 

entre outras, a recolha, o transporte, a valorização e a eliminação de resíduos e, procede 

também á definição dos conceitos a ela associados.  

No Decreto-Lei n.º 73/2011, artigo 4º encontra-se definido o “Princípio da Auto-Suficiência e 

da Proximidade”, sobre matéria de transferência de resíduos, referindo que, as operações de 

gestão de resíduos devem decorrer em instalações com tecnologias e métodos que assegurem 

a proteção do meio ambiente e decorrer preferencialmente em território nacional, reduzindo 

ao mínimo possível os movimentos transfronteiriços de resíduos. Este é um princípio de 

âmbito comunitário, preconizado na Diretiva 2006/12/CE, de 5 de Abril, reafirmado no artigo 

16.º da nova Diretiva 2008/98/CE. 

A nova diretiva quadro dos resíduos (Diretiva 2008/98/EC), transposta para o Decreto-Lei n.º 

73/2011, estabelece também, entre outros aspetos, medidas de gestão a serem adotadas 

pelos intervenientes da gestão de resíduos, como: 

 Soluções que mais valorizam os recursos energéticos e os materiais contidos nos 

resíduos; 

 Soluções que zelam pela saúde e segurança dos trabalhadores e das populações; 

 Desenvolvimento de soluções que conduzam à melhor “performance” ambiental 

possível, onde se pode integrar a gestão de resíduos hospitalares com a adoção das 

melhores práticas e com a formação dos produtores, para o desenvolvimento de 

triagem de resíduos adequada e correta na origem, junto aos locais de produção, o 

acondicionamento e o transporte cumprindo o ADR/RPE, e o tratamento diferenciado 

dos resíduos em função do seu risco (biológico e/ou químico, ou outro), com 

tecnologias direcionadas e com as melhores performances ambientais e económicas 

para eliminar o risco associado aos resíduos.  
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 Haver noção, por exemplo na área dos resíduos hospitalares, de que existem 

medicamentos como os citostáticos, cujo risco mutagénico associado, só pode ser 

eliminado (face ao conhecimento atual) por incineração de resíduos hospitalares. 

 Soluções para reagentes químicos, obsoletos ou fora de validade, integrados em 

técnicas laboratoriais que têm como resíduo uma mistura complexa de tratamento 

muito difícil em termos de valorização, que só podem ser destruídos depois de 

submetidos a elevadas temperaturas; 

 Necessidade de soluções para medicamentos e produtos afins que, podem ter efeitos 

indesejáveis nas Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR´s) das US ou 

municipais ou outras e, pôr em causa a saúde humana e animal, sendo na maior parte 

das vezes indesejável que voltem ao mercado, daí a necessidade de serem eliminados. 

A Portaria n.º 209/2004 de 3 de Março, aprova a Lista Europeia de Resíduos, as operações de 

valorização e de eliminação de resíduos e os seus códigos atribuídos. Os resíduos hospitalares, 

como todos os outros, encontram-se também classificados nesta portaria. 

O registo dos resíduos geridos e produzidos, através do SIRAPA, é regido pelo artigo 45º do 

Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de junho, que conforme foi já referido, altera o Decreto-Lei nº 

178/2006, de 5/9 que criou o primeiros sistema de registo, o SIRER – Sistema Integrado de 

Registo Eletrónico de Resíduos, pretendendo com esse sistema, agregar toda a informação 

relativa aos resíduos produzidos e importados para o território nacional e geridos pelas 

entidades que operam no setor dos resíduos. A Portaria nº 320/2007, de 23 de Março, que 

regula o funcionamento do SIRER e respetivas as regras de registo, bem como a gestão da 

respectiva base de dados.   

O Decreto-Lei nº 85/2005, de 28 de Abril, estabelece o regime a que fica sujeita a incineração e 

a co-incineração de resíduos, com o objectivo de prevenir e/ou, reduzir ao mínimo os seus 

efeitos sobre o ambiente, em especial em termos de emissões para a atmosfera, para o solo e 

para as águas superficiais e subterrâneas, bem como os riscos para a saúde humana, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 2000/76/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 4 de Dezembro, relativa à incineração de resíduos. 
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Resíduos Hospitalares 

Finda a vigência do PERH 1999-2005, primeiro Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares 

(1999-2005), publicado pelo Despacho Conjunto n.º 761/99, e mantendo-se a necessidade de 

assegurar uma gestão adequada deste tipo de resíduos pelos riscos potenciais associados e 

perigosidade intrínseca, para a saúde e para o ambiente, procedeu-se à sua revisão. E, 

actualmente, a gestão dos resíduos hospitalares em Portugal tem por base o PERH 2011-2016, 

cujos objetivos e metas foram estabelecidos para o seu período de vigência, tendo sido 

aprovado pela Portaria nº 43/2011, de 20 de janeiro.  

O novo PERH, para o período de 2011-2016, abrange também a vertente da saúde animal, 

como o ensino superior, as atividades veterinárias, a investigação e desenvolvimento em 

biotecnologia, com a integração dos resíduos produzidos nessas actividades, nos resíduos 

hospitalares, como são entre outros os da veterinária e saúde animal e, os cadáveres de 

animais de experiência laboratorial. 

Mais aspetos relacionados como PERH 2011-2016, os dados que apresenta, bem como 

cenários para a evolução das produções dos resíduos hospitalares do grupo IV e restantes RH, 

condições de triagem de RH, são analisados e desenvolvidos em capítulos seguintes, 

nomeadamente no descritor resíduos.  

O Decreto-Lei n.º 73/2011 inclui também a definição de resíduos hospitalares como, “resíduos 

resultantes de atividades de prestação de cuidados de saúde a seres humanos ou a animais, 

nas áreas da prevenção diagnóstico, tratamento, reabilitação ou investigação e ensino, bem 

como de outras atividades envolvendo procedimentos invasivos, tais como acupunctura, 

piercings e tatuagens”. 

Os resíduos hospitalares são classificados por grupos de acordo com o Despacho n.º 242/96 de 

13 de Agosto, determina que os resíduos hospitalares são objeto de tratamento diferenciado 

conforme estão classificados nos grupos I, II, III ou IV, estabelece normas de gestão, no que 

respeita à sua classificação, acondicionamento, transporte e tratamento. 

Os quatro grupos de resíduos hospitalares são, designadamente: 

 Resíduos Grupo I – resíduos equiparados a urbanos, que não apresentam exigências 

especiais no seu tratamento, como por exemplo, resíduos provenientes de serviços 

gerais e de apoio (gabinetes, salas de reunião, vestiários, oficinas, jardins), embalagens 
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e invólucros comuns (papel, cartão, mangas mistas, etc.), resíduos provenientes de 

atividades de alimentação, resultantes da confeção e restos de alimentos. 

 Resíduos Grupo II – resíduos hospitalares não perigosos, que não estão sujeitos a 

tratamentos específicos podendo ser equiparados a urbanos, tais como, material 

ortopédico, fraldas e resguardos descartáveis não contaminados e sem vestígios de 

sangue, material de proteção individual utilizado nos serviços de apoio, embalagens 

vazias de medicamentos ou outros produtos de uso clínico, frascos de soro não 

contaminados. 

 Resíduos Grupo III – resíduos hospitalares de risco biológico: resíduos contaminados 

ou suspeitos de contaminação, suscetíveis de incineração ou de outro pré-tratamento 

eficaz, permitindo posterior eliminação como resíduos urbanos, nomeadamente, 

peças anatómicas não identificáveis, resíduos provenientes da administração de 

sangue e seus derivados, sistemas utilizados na administração de soros e 

medicamentos, sacos coletores de fluxos orgânicos; material ortopédico contaminado 

ou com vestígios de sangue, todos os resíduos biológicos provenientes de quartos ou 

enfermarias de doentes infeciosos ou suspeitos. 

 Resíduos Grupo IV – resíduos hospitalares específicos de vários tipos de incineração 

obrigatória, integrando-se neste grupo material cortante e perfurante, produtos 

químicos e fármacos rejeitados, citostáticos e material utilizado na sua administração, 

peças anatómicas identificáveis. 

Os resíduos dos grupos I e II, encontram-se sujeitos ao mesmo tipo de regras e de processos de 

tratamento que os RSU. 

Relativamente aos resíduos hospitalares com perigosidade, os grupos III e IV, o tratamento 

destes resíduos é efectuado em instalações licenciadas para o efeito, de acordo com o mesmo 

Despacho n.º 242/96, através de procedimentos distintos consoante o tipo de resíduos e 

perigosidade associada. 

Estes resíduos são classificados de acordo com a Portaria n.º 209/2004 de 3 de Março, Lista 

Europeia de Resíduos (LER) com os códigos do capítulo 18, nomeadamente os grupos III e IV 

com correspondência a onze códigos LER, o que dificulta a gestão destes resíduos quando se 

pretende, fazer o seu registo no SIRAPA ou em contextos de situações que se pretenda ter 

algum tipo de normalização ou perceber algum tipo de correspondência com a gestão de 

resíduos hospitalares noutros países da europa. O modo como os diversos países da europa, 
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fizeram a adaptação dos seus códigos LER aos resíduos hospitalares e, a forma como os 

resíduos são classificados e agrupados pela legislação portuguesa, é por ex. diferente da forma 

como o faz a legislação espanhola ou inglesa. 

Na Portaria n.º 174/97 de 10 de Março, são estabelecidas as regras de instalação e 

funcionamento de unidades ou equipamentos de eliminação de resíduos hospitalares 

perigosos, bem como o regime de autorização da realização de operações de gestão de 

resíduos hospitalares por entidades responsáveis pela exploração das referidas unidades ou 

equipamentos. Assim, a eliminação dos resíduos hospitalares pertencentes aos Grupos III e IV, 

considerados perigosos, só poderá ser efetuada em unidades devidamente legalizadas de 

acordo com o disposto na Portaria nº 174/97, de 10 de março ou do Decreto-Lei nº 85/2005, 

de 28 de abril para as instalações de incineração.  

O Decreto – Lei n.º 85/2005 de 28 de Abril, estabelece o regime legal da incineração e co-

incineração de resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2000/76/CE, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Dezembro. 

 

Resíduos animais e subprodutos de origem animal 

Tendo em consideração, conforme foi já referido, a abrangência no PERH 2011-2016 à saúde 

animal, existe aqui uma fronteira ou algum potencial de sobreposição, entre os RHP e os SPOA, 

como adiante descrevemos, principalmente na sua abrangência comum, das atividades de 

veterinária e nos cadáveres de animais de experiência laboratorial.  

Assim, enquadra-se também no presente projeto o Regulamento (CE) n.º 1774/2002 de 3 de 

Outubro revogado pelo Regulamento CE n.º 1069/2009 de 21 de Outubro e Regulamento (CE) 

N.º 808/2003, que classifica e define regras sanitárias e de tratamento e eliminação, relativas a 

subprodutos animais e produtos derivados não destinados ao consumo humano. 

Os Regulamentos referidos, referem ainda que, todas as partes do corpo (incluindo os couros e 

as peles) de animais suspeitos de estarem infetados por uma Encefalopatia Espongiforme 

Transmissível - EET, ou nos quais a presença de uma EET tenha sido confirmada, e de animais 

abatidos no âmbito de medidas de erradicação de EET, devem ser eliminados por incineração 

(ou transformadas numa unidade de transformação da categoria 1, seguida de co-incineração 

ou eliminação por um método alternativo aprovado). Essas partes de corpo, de animais mortos 

e, de produtos transformados, deles derivados, não podem ser enviados para os mesmos 
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destinos dos Resíduos (urbanos ou equiparados ou outros não perigosos), o mesmo se 

aplicando a cadáveres de animais de companhia, de circo e de zoológico. 

 

O transporte de resíduos 

O transporte de resíduos constitui uma das etapas da gestão dos resíduos hospitalares, 

devendo ser efetuado em conformidade com o disposto na Portaria nº 335/97, de 16 de maio, 

que fixa as regras a que está sujeito o transporte de resíduos dentro do território nacional.  

Conforme artigo 2º da Portaria nº 335/97 as entidades que podem realizar transporte 

rodoviário de resíduos, são os OGR, entidades responsáveis pela gestão desta tipologia de 

resíduos, não obstante poder também ser realizado pelo próprio produtor de resíduos 

(embora para os resíduos perigosos como os hospitalares seja necessário cumprir também o 

ADR/RPE, o que não será viável, para um produtor de resíduos cuja actividade não será 

concerteza como OGR, ou por empresa com alvará para o transporte de mercadorias por conta 

de outrem, sendo para qualquer dos casos necessário respeitar as regras estabelecidas (além 

da referida Portaria), do “regulamento de transporte de mercadorias perigosas por estrada”-

RPE e/ou o europeu ADR.  

Assim, o transporte de resíduos perigosos (como os hospitalares dos grupos III e IV), são 

abrangidos pelos critérios de classificação de mercadorias perigosas, obedece à 

regulamentação nacional de transporte de mercadorias perigosas por estrada o Decreto-Lei nº 

41-A/2010, de 29 de abril, que aprova o RPE. Este RPE, regula o transporte terrestre rodoviário 

e ferroviário de mercadorias perigosas, para os RHP, terá que ser dado cumprimento às 

condições estipuladas para as classes 6.1 (Grupo IV) e 6.2 (Grupo III) do RPE, bem como às 

disposições constantes no ponto 6.3 do Despacho nº 242/96, publicado no Diário da República 

II Série nº 187, de 13 de agosto. 

Os movimentos transfronteiriços, relativos ao transporte de resíduos entre diferentes países é 

regulado pelo Regulamento (CE) n.º 1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 

de junho, e o do Decreto-Lei n.º 45/2008, de 11 de março, que assegura a execução e garante 

o cumprimento, na ordem jurídica interna, das obrigações decorrentes para o Estado 

Português do referido Regulamento. 
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Emissões atmosféricas 

A Portaria n.º 263/2005, de 17 de Março, que define o cálculo da altura de chaminés e define 

as situações em que devem para esse efeito ser realizados estudos de poluentes atmosféricos. 

O Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, que estabelece o regime da prevenção e controlo das 

emissões de poluentes para a atmosfera, fixando os princípios, objetivos e instrumentos 

apropriados à garantia da proteção do recurso natural ar, bem como as medidas, 

procedimentos e obrigações dos operadores das instalações abrangidas, com vista a evitar ou 

reduzir a níveis aceitáveis a poluição atmosférica originada nessas mesmas instalações. 

 

Avaliação de impacte ambiental, licenciamento ambiental, licenciamento das instalações e 

responsabilidade ambiental 

Abrangido pelo Decreto-Lei- n.º 197/2005 de 8 de Novembro, com a terceira alteração ao 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio sobre o regime jurídico da avaliação do impacte 

ambiental dos projetos público e privados susceptíveis de produzirem efeitos significativos no 

ambiente, transpondo parcialmente para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2003/35/CE, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio. O projeto do CIGR, faz através desde 

documento, cumprir como o disposto nesse documento legal, tendo já sujeitado (e recebido 

parecer favorável) o projeto a Proposta de Definição de Âmbito (PDA).  

Os projectos são instruídos de acordo com a Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril, sobre as 

normas técnicas para a estrutura da proposta de definição do âmbito do EIA (PDA) e normas 

técnicas para a estrutura do estudo do impacte ambiental (EIA). 

O licenciamento das instalações conforme foi já referido está sujeito às condições do Decreto-

Lei nº 85/2005, de 28 de Abril, que estabelece o regime a que fica sujeita a incineração de 

resíduos. 

As instalações de incineração de resíduos, enquadram-se também no Decreto-lei n.º 173/2008 

de 26 de Agosto, relativo a estabelecimentos abrangidos pelo regime jurídico de Prevenção e 

Controlo Integrados da poluição (PCIP), devendo ser efectuado o Licenciamento Ambiental das 

instalações, isso é, o licenciamento das atividades PCIP de acordo com o modelo da Portaria 

n.º 1047/2001 de 1 de Setembro. 
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A instalação, encontra-se ainda abrangida pelo regime jurídico da responsabilidade por danos 

ambientais, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho (Diploma da 

Responsabilidade Ambiental), alterado pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de Setembro, 

pelo Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de Março e pelo Decreto-Lei n.º 60/2012, de 14 de 

Março. 

 

Aplicabilidade das MTD – Melhores técnicas disponíveis 

A análise da situação do projeto face à aplicabilidade das MTD, Melhores Técnicas Disponíveis, 

associadas ás actividades, operação e instalações do CIGR, nomeadamente os documentos de 

referência, de agosto de 2006 para as “Melhores Técnicas Disponíveis para as Industrias de 

Tratamento de Resíduos”, (a “BREF Waste Treatment Industries”) e as “Melhores Técnicas 

Disponíveis para as Incineração de resíduos” (a “BREF Waste Incineration”), encontram-se 

desenvolvidas no Anexo I. 

2.2 ANTECEDENTES DO PROJETO 

Devido à falta de capacidade e infraestruturas do país e à salutar concorrência entre 

operadores de resíduos hospitalares do grupo IV,de incineração obrigatória (de acordo com o 

quadro legal nacional em vigor), a realidade actual (e desde há desaseis anos a esta parte) leva 

a que, esses resíduos produzidos pelas unidades de saúde públicas e privadas (bem como 

outros produtores de resíduos), clientes da Ambimed e de outros Operadores de Gestão de 

resíduos, sejam exportados, (através de Movimentos Transfronteiriços), para serem tratados 

em instalações noutros países como Espanha, França, Bélgica e Alemanha e (uma quantidade 

mais reduzida) para a instalação nacional de incineração. Esta situação, tem vindo a tornar-se 

cada vez mais insustentável, ambientalmente e economicamente, quer para a Ambimed, quer 

para o país em termos de posição comunitária e porque uma parte destes resíduos provêm de 

Unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

Constituída em 1996, a Ambimed iniciou a exportação de resíduos e os seus primeiros 

processos transfronteiriços em 1998. Desde então, com o crescimento das necessidades para 

dar resposta às Boas Práticas e á realidade nacional na gestão de RH, tornou-se imprescindível, 

pelas características da legislação nacional e classificação do grupo IV (resíduos de incineração 

obrigatória); da qualidade, da capacidade e da titularidade da única oferta de instalação de 
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incineração em Portugal, tornou-se necessário proceder á instrução de Processos 

Transfronteiriços (PT) para exportação de resíduos de grupo IV.Atualmente, a exportação 

continua a ser a solução para o tratamento dos resíduos do grupo IV, uma vez que continuam 

a existir as condicionantes já referidas entre elas as legais (pois aguarda-se há muitos anos a 

alteração e adequação da legislação nacional dos RH, Despacho 242/96, à realidade de outros 

países europeus e á realidade da produção nacional, dado que uma grande percentagem dos 

resíduos do grupo IV em Portugal, como os perfurantes (eventualmente cerca de 40%) não são 

de incineração obrigatória noutros países da comunidade europeia como Espanha, França, 

Bélgica, Alemanha.  

De salientar que as quantidades previstas de Resíduos Hospitalares Perigosos (RHP) a produzir 

em 2016, previsto no PERH de 2011-2016, que prevê que será de 25071 ton/ano, onde 22613 

ton/ano serão do grupo III e 2458 ton/ano do grupo IV, dados de acordo com o cenário BaU, 

como sendo a mais desfavorável, ou seja, com a maior produção de resíduos hospitalares 

perigosos.  

Apesar de, no ponto seguinte serem apresentados mais aspectos que também estiveram na 

génese do presente projeto, poder-se-á resumir aqui os principais antecedentes do CIGR, 

como: 

a) A necessidade contínua de exportação de resíduos hospitalares do grupo IV, para 

locais muito distantes da produção, com um aumento de custos inerentes aos 

combustíveis e ao transporte, e a forma como estes custos se repercutem no custo do 

serviço que é prestado às Unidades de Saúde (do SNS e das privadas); 

b) A falta de capacidade de resposta nacional e de alternativas de proximidade no espaço 

ibérico; 

c) A necessidade da empresa, líder na gestão de Resíduos Hospitalares Perigosos no 

nosso país, e do grupo Stericycle como tal, que desempenha também um papel de 

liderança na península ibérica, completar o ciclo do tratamento diferenciado de 

resíduos para todos os resíduos hospitalares perigosos; 

d) O estudo, a análise do desenvolvimento e a promoção de uma solução que possa, 

contribuir para a redução da despesa pública, i.e., o desenvolvimento deste projeto 

privado, o CIGR, permitirá uma oferta de serviços para as US a preços mais 

competitivos e uma com uma dimensão e sustentabilidade, que respondem em pleno 

às necessidades nacionais ao nível da incineração de resíduos hospitalares. 
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Também a escolha da localização do projeto, resulta de um profundo estudo, baseando-se na 

na localização central no país e nas simbioses industriais, estabelecendo redes de cooperação 

entre a Resitejo – Associação de Gestão e Tratamento dos Lixos do Médio Tejo e empresas já 

instaladas na zona do Eco-Parque do Relvão, de forma a optimizar o uso de recursos e a 

reduzir e internalizar os custos ambientais e económicos do projeto. 

2.3 DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS E DA NECESSIDADE DO PROJETO 

Conforme tem vindo a ser destacado ao longo do presente documento, nomeadamente na 

apresentação do proponente, pode-se constatar que o histórico Ambimed, como empresa com 

intervenção na área dos RH, acompanha desde 1996, o desenvolvimento e o desenrolar da 

história do nosso país “nesta área dos RH”. Esse facto tem tido especial relevo, ao nível da 

resolução de problemas de saúde pública e ambientais, através da aplicação de Boas Práticas e 

de soluções tecnológicas, financeiras e ambientais adequadas e seguras, para a Gestão dos RH. 

Neste contexto é importante sublinhar que depois dessa data o panorama da gestão de 

resíduos hospitalares em Portugal sofreu uma modificação radical. Por definição a gestão de 

RH passou a ser aberta ao mercado, com a possibilidade de tratamentos alternativos e/ou 

complementares à incineração (pelo despacho 242/96), assistindo-se ao aparecimento de uma 

série de operadores privados como a Ambimed, a Tratohospital, entre outros. No que 

concerne aos tipos de tratamento essas novas entidades introduziram alternativas de 

tratamento que focalizando-se essencialmente no chamado grupo III, mudam completamente 

o panorama de gestão dos RH permitindo um tratamento diferenciado dos mesmos em função 

do seu potencial de risco.  

Essas alterações no tratamento e na gestão implicaram uma gestão integrada, mais correta e 

adequada para os produtores de RH, e acima de tudo uma redução global nos resíduos 

perigosos advinda de uma melhor triagem dos RH, consequentes da formação e de boas 

praticas e procedimentos mais corretos, desenvolvidos em conjunto com as US (públicas e 

privadas). 

Este movimento de profunda transformação do mercado foi acompanhado de perto pelo 

processo dinamizado pelo Estado do encerramento dos múltiplos queimadores e más 

incineradoras que “pululavam” nos hospitais portugueses. A concentração de toda a 

capacidade de incineração num único incinerador, localizado no Hospital Júlio de Matos e 

gerido pelo SUCH (SOMOS), levantou na prática várias dificuldades na gestão de resíduos do 
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grupo IV (de incineração obrigatória). Por um lado a sua localização não era a mais 

conveniente, tal como revela o objetivo de encerramento inscrito no PERH e, por outro, a sua 

gestão por um dos intervenientes no mercado limitava de forma acentuada não só a livre 

concorrência mas também a necessidade de tratamento adequado, seguro, e com alguma 

celeridade, de um tipo de resíduo que possui, na sua génese, especificidades que implicam um 

tipo de armazenamento dinâmico e tratamento atempado. 

Desde há desaseis anos e atualmente para a empresa, a exportação de resíduos do grupo IV, 

(através de Processos Transfronteiriços), para serem tratados em unidades de tratamento 

noutros países e/ou por a instalação nacional de incineração (existente no centro de Lisboa e 

gerida por empresa fornecedora/concorrente), tem-se vindo a tornar cada vez mais 

insustentável, ambientalmente e economicamente, quer para a Ambimed, quer para o país em 

termos de posição comunitária e porque uma parte destes resíduos provêm de US do SNS.  

Este projeto do CIGR, pretende assim atingir os seguintes objetivos principais: 

 Aumento da capacidade de tratamento de resíduos, por eliminação com produção de 

energia, no território nacional; 

 Responder às necessidades nacionais, para o enquadramento de outros resíduos que, pelas 

suas caraterísticas, por necessidade, requisitos técnicos, ou por carência de soluções 

específicas ou pontuais, solicitem a incineração como destino final; 

 Implantação e licenciamento de uma instalação, que dê resposta às necessidades de 

incineração, localizada numa zona central e com uma envolvente, o Eco-parque do Relvão, 

que integra a possibilidade de desenvolvimento de sinergias com outros Operadores de 

Gestão de Resíduos (OGR). 

 Cessar a exportação de resíduos hospitalares do grupo IV e disponibilizar, dentro de 

fronteiras, uma solução de incineração para esses e outros resíduos que careçam de 

eliminação por essa via;  

 Completar a oferta de serviços de “Gestão Integrada de Resíduos Hospitalares” para a 

Ambimed e em Portugal, com o tratamento diferenciado de resíduos, nomeadamente o 

tratamento dos resíduos hospitalares do grupo III, com risco biológico, por autoclavagem, e 

os resíduos do grupo IV por incineração, com a oferta de um sistema privado que permita, 

aumentando a competitividade da oferta, beneficiar o cliente final, onde para além dos 

produtores privados se incluem as unidades do SNS. 
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A Ambimed, com este projeto reforça a sua filosofia de tratamento diferenciado de resíduos 

de acordo com o seu potencial de risco, tratando os resíduos com risco biológico por 

autoclavagem e do grupo IV por incineração.  

No presente projeto, O CIGR terá uma capacidade de exploração de cerca de 5400 ton/ano, 

adequada á dimensão e às necessidades do mercado. Apresentando assim, uma capacidade de 

laboração e de tratamento, por incineração, para todos os resíduos hospitalares do grupo IV, 

produzidos ao nível nacional, que de acordo com o PERH em vigor, se estimam em 

2500ton/ano para 2016 e, outros resíduos equiparados e com afinidades em termos de risco 

e/ou origens, que são adiante discriminados.  

A proposta do SUCH (SOMOS), existente para a construção de uma nova incineradora com 

uma capacidade de exploração de 10 000 ton/ano, que é apresentada (entre outras vertentes), 

para substituir a que atualmente gere e, que também possibilita o tratamento de praticamente 

todos os resíduos de Grupo IV gerados em Portugal, não pode ser considerada como 

condicionante aquela que se pretende desenvolver com este projeto para o CIGR, da 

Ambimed. E isso por duas razões: por um lado porque estamos a falar, no presente caso, de 

um investimento completamente privado num mercado aberto, e por outro, porque é 

benéfico, como referido acima, em termos financeiros, de mercado e de solução técnica, para 

os clientes (todos os tipos de produtores de RHP). Um exemplo muito semelhante, é o da 

existência de duas instalações associadas a um mesmo processo e sistema nacional para os 

resíduos industriais perigosos, os CIRVER, que possuem cada um deles, uma capacidade 

instalada superior à necessidade total do país. De sublinhar que esse processo, ao contrário do 

que aqui se analisa, foi promovido pelo Estado português num âmbito de um concurso público.  

De forma a completar o circuito de gestão de resíduos, este CIGR da Ambimed poderá também 

receber resíduos e subprodutos de origem animal, e ainda as frações de resíduos de 

medicamentos, que poderão ter como origem o seu CTREM, passiveis de serem eliminados por 

incineração com produção energética. A designação e classificação desses resíduos, de acordo 

com o seu código LER, encontram-se discriminadas no anexo III. Outros aspetos relacionados 

com a caraterização e descrição mais pormenorizada do projeto, como instalações e 

equipamentos, são também descritos nos capítulos seguintes. 

A instalação, permitirá ainda, se tal for necessário, enquadrar a importação de resíduos 

incineráveis, provenientes de Espanha, em situação abrangida pelos princípios da auto-

suficiência e da proximidade, conforme o artigo 4º do Decreto-Lei n.º 73/2011, e assegurando 
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também o cumprimento das estratégias definidas nos normativos legais, nacionais e 

comunitários, em matéria de resíduos no geral e de resíduos hospitalares em particular.  

De acordo com o princípio da proximidade na gestão de resíduos as regiões de Espanha (a 

titulo de exemplo, a Galiza e a Extremadura,) ficarão muito mais próximas deste CIGR do que 

de qualquer outra instalação de incineração ibérica. Além deste aspeto da proximidade, não 

nos poderemos esquecer que ao longo destes últimos 15 anos, foram exportados para serem 

tratados em Espanha mais de 4000 ton de resíduos do grupo IV, só por parte da Ambimed. 

Este projeto pretende responder às necessidades nacionais destinando-se maioritariamente 

aos resíduos do grupo IV e, complementando a disponibilidade de soluções para o tratamento 

diferenciado de todos os RHP e equiparados e, dotando o sistema de Gestão Integrada de 

Resíduos, que a Ambimed já presta aos seus aos seus clientes, de instalações próprias (de 

incineração), uma vez que que a para o mesmo tem que recorrer atualmente com a soluções e 

instalações externas.  

Ao dotar o país de uma infra-estrutura de qualidade, equilibrada na sua dimensão e tipologia 

de resíduos que integra, com uma gestão sustentável, pode dar ainda uma resposta ao país 

vizinho, proporcionado através do desenvolvimento do princípio da proximidade e, 

promovendo simultaneamente Portugal em termos económicos, com mais esta prestação que 

se afigura como uma “exportação de serviços”.  

De forma resumida pode-se considerar que, os objetivos do projeto, a instalação em causa, a 

sua localização e tipologia de resíduos a tratar, poderão ser traduzidos em impactes positivos 

bastante significativos, na exploração deste CGIR. 
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3 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES ASSOCIADAS AO CIGR 

Na exploração do CIGR, prevê-se que seja desenvolvida a aticidade de gestão de resíduos de 

diferentes tipologias e utilizando como tecnologia de tratamento e/ou eliminação a 

Incineração, conforme será abaixo discriminado.  

A gestão de resíduos no CIGR, será dedicado maioritariamente aos RH do grupo IV, para os 

restantes resíduos, alguns deles poderão ter quantidades reduzidas e/ou com produções com 

um caracter muito pontual, face às estimativas e dados actualmente existentes (no que se 

refere á sua receção nas instalações ou de produção por parte das entidades ou empresas que 

os originam). 

3.2 ALTERNATIVAS DO PROJETO 

Considerando os diferentes aspetos, condicionantes, objectivos e justificação do projeto 

conforme anteriormente descrito, foram também analisadas alternativas ao projeto e/ou á 

localização do mesmo, nomeadamente as consequências decorrentes da sua não 

concretização e a avaliação de diferentes localizações como a integração nos locais onde a 

Ambimed tem já instalações UTRH licenciadas, noutras zonas do país como o Barreiro, Braga 

ou Beja. 

Nesse sentido, e perante a análise dos diferentes cenários considerou-se que no caso do 

Barreiro, não faria sentido localizar ai o CIGR, tendo em conta a proximidade da localização da 

infraestrutura do Parque Baia do Tejo (ex-Quimiparque) com a restruturação que actualmente 

aí está a decorrer, e dado o seu futuro enquadramento e actual proximidade às zonas 

habitacionais também previstas pela entidade gestora do mesmo.  

Relativamente a Braga e Beja, embora sejam instalações localizadas dentro de espaços 

destinados a OGR, em ambas as instalações estámos perante localizações descentradas, uma a 

norte e outra a sul, o que levaria a custos ambientais, energéticos e financeiros acrescidos, 

relacionados com o incremento das necessidades de transporte.  

Resumindo, foi concluído tendo em conta os diferentes aspectos de âmbito territorial e 

geográfico, e outros aspectos relevantes associados também à gestão de resíduos, face á 
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análise de alternativas, as vantagens técnico-económicas e ambientais, da opção deste projeto 

para este local, como: 

 Localização geográfica estratégica e sem impactes significativos para a instalação do 

CIGR; 

 A integração do projeto num espaço o Eco-Parque do Relvão, onde existe o mais 

importante cluster ambiental do país e onde estão já implantadas empresas do setor 

da gestão de resíduos, contemplando, sinergias com os vários projectos existentes na 

zona, evidentes ao nível do fluxo de resíduos, como as cinzas e as escórias, que são 

gerados na exploração do CIGR; 

 Sendo também um espaço isolado relativamente a aglomerados habitacionais ou 

populacionais e com uma área envolvente do próprio aterro alargada; 

 A localização territorial central relativamente aos produtores destes resíduos; 

 A Integração num espaço envolvente destinado a um sistema de gestão de resíduos, 

(com um aterro de RSU e outras estruturas relacionadas), infraestruturado e com baixa 

sensibilidade de valores ambientais a preservar, designadamente e entre outros nos 

domínios geológico, pedológico, da conservação da natureza e paisagístico; 

 A receptividade e aceitação de mais um projeto no domínio das actividades na área do 

ambiente pelas entidades oficiais, locais e pela população; 

 Uma maior abrangência e um completar do círculo integrado na gestão de resíduos, 

tendo em conta as unidades de tratamento de resíduos hospitalares por autoclavagem 

que a Ambimed já possui; 

 Existência de antecedentes de processo de autorização de uma unidade de incineração 

semelhante nas proximidades, (embora fora do espaço, infraestruturado destinado ao 

CIGR).  

Quanto à hipótese de não concretização do projeto ou a opção zero, consideramos que tal não 

permite dar resposta, ao nível nacional, à gestão integral dos resíduos hospitalares do grupo IV 

e implica a continuação de uma dependência na exportação de resíduos.  

Manter esta dependência está neste momento a tornar-se insustentável para a Ambimed, 

nomeadamente no que se refere aos custos de exportação e à dependência direta a nível 

nacional de uma empresa do estado que é simultaneamente concorrente e fornecedor. 
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Com a concretização e desenvolvimento do projeto em estudo neste EIA, com o CIGR da 

Ambimed, desenvolver-se-á uma solução equilibrada e sustentável, adaptada às necessidades 

de soluções para os resíduos a que se destina e, será um projeto feito com investimento 

exclusivamente privado. O projeto promoverá também a disponibilização de mais postos de 

trabalho diretos e indirectos, bem como uma oferta de serviços de gestão de resíduos para US 

(e outras instituições ou empresas) a preços mais competitivos, respondendo em pleno às 

necessidades nacionais ao nível da incineração de resíduos hospitalares.  

3.3 IDENTIFICAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES OU SUBSIDIÁRIOS 

Não existem projetos associados ou complementares, e estando o projeto nas instalações da 

Resitejo, o seu espaço de implantação encontra-se já complementado com as infraestruturas 

necessárias ao bom funcionamento do projeto do CIGR, nomeadamente: 

 Acessos viários, internos e externos; 

 Sistema de abastecimento de água; 

 Sistema de drenagem e tratamento de águas residuais; 

 Sistema de distribuição de energia eléctrica com potencial de receção; 

 Sistema de abastecimento de gás, energia necessária ao processo de combustão. 

 Os projectos da Camara Municipal da Chamusca, nomeadamente as sinergias 

indústriais associadas e o cluster de atividades associadas a OGR, no Eco-Parque do 

Relvão. 

3.4 PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DAS FASES DO PROJETO  

Fase de instalação 

A fase de instalação, prevê-se que decorra no primeiro trimestre de 2014 e, consistirá na 

colocação e instalação de todo o equipamento no espaço da Resitejo pavilhão tipo nave 

industrial. 

Fase de exploração 

A fase de exploração está prevista para o primeiro semestre de 2014, após a emissão da 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) ao EIA, Licenciamento da instalação nomeadamente 

licenciamento ambiental e a devida realização do comissionamento e testes aos 

equipamentos.  
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Fase de desactivação 

Esta fase que poderá ocorrer daqui a vinte anos, terá uma componente essencialmente de 

desativação da instalação e de desmantelamento e retirada de todos os equipamentos, 

produtos e materiais de mobiliário, etc, do CIGR.  

Esta ação, da responsabilidade da Ambimed, terá essencialmente produção de resíduos e de 

algumas águas de lavagens. Para esta fase, a Ambimed definiu as medidas (preventivas e 

outras) que se apresentam de forma desenvolvida e analisados, entre outros, no capitulo do 

descritor “resíduos”, bem como no capítulo da “descrição do projeto”, considerando que essas 

medidas permitirão minimizar e/ou suprir, eventuais riscos de poluição associados. 

3.5 LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

3.5.1 Descrição sumária da área de implantação do projeto 

Ao nível do enquadramento administrativo e territorial, o projecto localizar-se-á na região do 

Alentejo, sub-região da Lezíria do Tejo, concelho da Chamusca, freguesia da Carregueira 

(Desenho EIA.00.DPJ.01). 

O Projeto será instalado num pavilhão tipo nave industrial, nas instalações da Resitejo, dentro 

do Eco-parque do Relvão, lugar de Ferro de Engomar, a sudeste da povoação da Carregueira, 

sendo esta a povoação mais próxima no concelho da Chamusca, a mais de 4 km de distância. A 

Nordeste situa-se o centro militar de Santa Margarida, pertencente ao conselho de Constância, 

a cerca de 6 quilómetros. A sua envolvente é essencialmente constituída por eucaliptais, com 

extensões de 3 a 10 km. (Desenhos EIA.00.DPJ.02; EIA.00.DPJ.03; EIA.00.DPJ.04; 

EIA.00.DPJ.05). 

Para a implantação do projeto prevê-se a ocupação de cerca de 3500m2, sendo que destes 

cerca de 800m2 são área coberta. 

Como foi referido, o CIGR irá localizar-se dentro do eco-parque do Relvão, sendo que na 

próxima figura se apresenta o enquadramento do projecto CIGR no ecoparque do Relvão. 
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Figura 3.5.1- Planta de enquadramento do Projecto CIGR no Ecoparque do Relvão.  
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3.5.2 Identificação das áreas sensiveis 

A área de estudo não se sobrepõe a qualquer área classificada no Sistema Nacional de Áreas 

Classificadas (SNAC) ou como Área Importante para Aves (do inglês Important Bird Areas) - 

IBA. As áreas classificadas mais próximas localizam-se a cerca de 13,5 km para oeste e dizem 

respeito a uma área húmida classificada como Reserva Natural do Boquilobo e Zona de 

Proteção Especial (ZPE) do Boquilobo (PTZPE0008). Identifica-se também, na mesma zona, 

uma IBA (Important Bird Area) designada de Paul do Boquilobo (PT015). A cerca de 25 km de 

distância para oeste localiza-se ainda o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e o Sítio 

de Importância Comunitária das Serras de Aire e Candeeiros (PTCON0015) (Figura seguinte). 

 

Figura 3.5.2 - Localização da área de estudo sobre o Tema de Áreas Classificadas. 

Em termos biogeográficos, bioclimáticos e fitossociológicos, de acordo com Costa et al. 1998, a 

área de estudo localiza-se na Região Mediterrânica, Sub-região Mediterrânica Ocidental, 

Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica, Província Gaditano-Onubo-Algarviense, Sector 

Ribatagano-Sadense, Superdistrito Ribatagano. 
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3.5.3 Planos de ordenamento do território em vigor na área de implantação do projeto e 
condicionantes, servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

Os Planos de Ordenamento do Território vigentes, em fase de elaboração ou previstos, de 

âmbito nacional, regional e municipal, com incidência na área em estudo encontram-se 

identificados no Quadro seguinte, indicando-se para cada um deles o(s) respetivo(s) 

diploma(s) de aprovação. 

Quadro 3.5.1- Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) com incidência na área de estudo. 

 
IGT Aprovação Situação Atual 

Instrumentos de 

Desenvolviment

o Territorial 

Programa Nacional 

da Política de 

Ordenamento do 

Território (PNPOT) 

Lei n. º 58/2007, de 04 de setembro, 

retificado pelas declarações n.º 80-A, de 07 

de setembro de 2007, e n.º 103-A/2007, de 

02 de novembro 

Em vigor 

Plano Regional de 

Ordenamento do 

Território do Oeste 

e Vale do Tejo 

(PROT-OVT) 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 64-

A/2009, de 6 de agosto, retificado pela 

Declaração de Retificação n.º 71-A/2009, de 2 

de outubro 

Em vigor 

Instrumentos de 

Política Setorial 

Plano de Bacia 

Hidrográfica do 

Tejo 

Decreto Regulamentar n.º 18/2001, de 7 de 

dezembro, retificado pela Declaração de 

Retificação n.º 21-E/2001, de 31 de dezembro 

Em vigor 

Plano de Gestão 

de Região 

Hidrográfica 

(PGRH) do Tejo 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-

F/2013, de 22 de março 
Em vigor 

Plano Regional de 

Ordenamento 

Florestal (PROF) 

do Ribatejo 

Decreto Regulamentar n.º 16/2006, de 19 de 

outubro, suspenso através da Portaria n.º 

62/2011, de 2 de fevereiro 

Em 

vigor/suspensão 

parcial 

Plano Municipal de 

Defesa da Floresta 

Contra Incêndios 

(PMDFCI) da 

Chamusca 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho 

(Sistema Nacional de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios) 

Em vigor 
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IGT Aprovação Situação Atual 

Plano Rodoviário 

Nacional 

(PRN2000) 

Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, 

alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho, 

pela Declaração de Retificação n.º 19-D/98 e 

Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de agosto 

Em vigor 

 

Instrumentos de 

Planeamento 

Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de 

Planeamento 

Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Diretor 

Municipal (PDM) 

da Chamusca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros 

n.º180/95, de 27 de dezembro. Foi sujeito às 

seguintes alterações: 

- 1.ª Alteração de Pormenor: Declaração n.º 

248/99, de 11 de agosto; 

- 2.ª Alteração de Regime Simplificado: 

Declaração n.º 103/2001, de 4 de abril; 

- 3.ª Alteração de Regime Simplificado: 

Declaração n.º 163/2001, de 18 de maio; 

- 4.ª Alteração de Regime Simplificado: 

Declaração n.º 240/2001, de 8 de agosto; 

- 5.ª Alteração de Regime Simplificado: 

Declaração n.º 255/2002, de 12 de agosto; 

- Suspensão parcial do PDM: Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 168/2007, de 19 de 

outubro; 

- 1.ª Retificação: Deliberação n.º 1302/2008, 

de 30 de abril; 

- Suspensão parcial do PDM e Medidas 

Preventivas: Resolução do Conselho de 

Ministros n.º100/2008, de 24 de junho; 

- 6.ª Alteração por Adaptação: Aviso n.º 

11837/2009, de 3 de julho; 

- Suspensão parcial do PDM: Aviso n.º 

18069/2009, de 14 de outubro; 

- Declaração de Retificação n.º 2940/2009, de 

30 de novembro; 

- Suspensão parcial do PDM e Medidas 

Preventivas – Prorrogação: Aviso n.º Aviso n.º 

 

 

Em vigor/Fase de 

Revisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em vigor/Fase de 

Revisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   

 

 
72/563 

 
IGT Aprovação Situação Atual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Diretor 

Municipal (PDM) 

da Chamusca 

 

21654/2009, de 30 de novembro; 

- 7.ª Alteração por Adaptação: Aviso n.º 

5058/2010, de 10 de março; 

- 8.ª Alteração: Deliberação n.º 1857/2010, 

de 15 de outubro; 

- Suspensão parcial do PDM e Medidas 

Preventivas – Prorrogação: Aviso n.º 

24746/2011, de 27 de dezembro; 

- 1.ª Correção Material: Aviso n.º 785/2012, 

de 18 de janeiro; 

- 2.ª Correção Material: Aviso n.º 7069/2012, 

de 22 de maio; 

- 9.ª Alteração por Adaptação: Aviso n.º 

7600/2012, de 31 de maio; 

- 10.ª Alteração por Adaptação: Aviso n.º 

13639/2012, de 12 de outubro; 

- 11.ª Alteração: Aviso n.º 16714/2012, de 13 

de dezembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em vigor/Fase de 

Revisão 

 

 

 

 

 

Importa referir que a área da Resitejo onde se insere o projeto encontra-se classificada no 

PDM em vigor da Chamusca como Espaços Naturais e Culturais, na categoria de Reserva 

Ecológica Nacional (REN). Não obstante, é importante ressalvar que no PDM em Revisão, o 

pré modelo da Planta de Ordenamento (datado de 2008), embora com alguma 

desatualização, já contempla a zona de implantação do Eco-Parque do Relvão como 

integrada na categoria dos “Solos cuja Urbanização seja possível Programar”, na classe de 

Espaço “Área de Multiusos”. 

De acordo com a respetiva legislação aplicável, foram identificadas na área de estudo as 

Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública apresentadas no quadro que se 

segue. 
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Quadro 3.5.2- Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública presentes na 

área de estudo. 

Categoria Subcategoria Condicionante/Servidão/Restrição 

Recursos Naturais 
Recursos Agrícolas e Florestais 

Montado de Sobro e Azinho 

Povoamentos florestais percorridos por incêndios 

Recursos Ecológicos Reserva Ecológica Nacional (REN) 

 

Em termos específicos, a área atual da Resitejo, onde se inclui a zona de inserção do projeto, 

encontra-se classificada ao abrigo do regime da REN, no ecossistema “Áreas de Máxima 

Infiltração”. 

Não obstante, uma vez que a área do CIGR não apresenta características que suportem a 

classificação de “áreas de máxima infiltração”, a proposta do PDM em revisão prevê 

classificar toda esta zona como “Área Urbanizável Multiusos”, constando a desanexação 

integrada da REN para a totalidade da zona industrial (1800 ha) do Eco-parque do Relvão.  

Considerando ainda o carácter de interesse para as populações em geral que a realização 

deste projeto terá para a minimização dos impactes ambientais gerados pela produção dos 

resíduos hospitalares, considera-se que o mesmo poderá vir a obter o reconhecimento de 

interesse público, nos termos previstos pelo artigo 21.º do RJREN, sendo que no âmbito do 

procedimento de AIA, a pronúncia favorável da CCDR-LVT compreende a emissão de 

autorização à realização do projeto (n.º 7, artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 

agosto). 

Acresce ainda que face à localização do projeto (em área pertencente ao perímetro da 

Resitejo, em zona já terraplenada e infraestruturada) dever-se-á ter em consideração o 

Despacho Conjunto n.º 337/98, de 18 de maio (Anexo II), no qual a construção do aterro 

sanitário intermunicipal da Resitejo, na freguesia da Carregueira, concelho da Chamusca, é 

reconhecido como de interesse público, considerando a não existência de alternativa viável 

para a sua localização. Neste sentido, estando toda a área da Resitejo (mais de 30 ha) 

declarada como de Interesse Público, tal se sobrepõe às exigências estabelecidas pelo 

diploma legal da REN. 
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3.5.4 Equipamentos/infraestruturas relevantes potencialmente afetados pelo projeto 

No que se refere às infraestruturas e equipamentos, reforce-se o facto da zona de inserção do 

projeto corresponder a uma área já infraestruturada, inserida em terrenos pertencentes à 

Resitejo (em pavilhão tipo nave industrial), no Eco-Parque do Relvão (onde a zona de 

infraestruturas existentes corresponde a unidades de tipologia industrial, caso dos aterros da 

RIBTEJO e da RESITEJO e dos CIRVER da ECODEAL e SISAV), sendo que está também prevista 

uma outra unidade de incineração de resíduos hospitalares proposta pela SUCH - Serviço de 

Utilização Comum dos Hospitais, atual SOMOS, já com Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 

emitida. 

3.6 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.6.1 Tipificação dos resíduos associados ao projeto 

Nos parágrafos seguintes passamos, a apresentar de forma resumida a descrição e tipificação 

dos resíduos que vão ser enquadrados, neste projeto, os quais serão sempre previamente 

sujeitos, a um processo, instruído através de procedimentos internos e de registos integrados 

no Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente (SGQA) da empresa, que comtempla: 

i) a análise e avaliação prévia das soluções de tratamento diferenciado e, mais adequado 

para cada tipo de resíduo (de acordo com a sua classificação e o seu risco); 

ii) a formulação de uma proposta comercial com  condições especificas e adequadas a 

uma gestão integrada e com boas práticas em termos de tecnologia, de ambiente e de 

segurança; 

iii) a confirmação de aceitação das condições da “proposta” por parte dos clientes 

(produtores de resíduos).  

No quadro seguinte são descritos os diversos tipos de resíduos, que são integrados no 

presente projeto, face ao seu potencial de enquadramento na tecnologia de incineração de 

resíduos, bem como nas características e origens, e considerando ainda outros aspectos como 

a localização desta instalação e, a capacidade de resposta nacional face a situações de 

necessidade de incineração que possam ocorrer. 
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Quadro 3.6.1 - Tipo de resíduos a gerir no CIGR e quantidades estimadas. 

TIPOLOGIA PARCIAIS  
(ton/ano) 

TOTAIS 
(ton/ano) 

RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS 
(1) 

RHP do grupo IV 2500 (4) 
3600 1000 (5) 

RHP do grupo III 100 

RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS E  OUTROS 
EQUIPARADOS, “RETOMA” OU RECALL 

(1) 

Resíduos 
Medicamentos 500 

1250 “Retomas”, recall 
ou outros (3)  750 

RESÍDUOS ANIMAIS 
(1)

   
SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SPOA) 

(2) 
Resíduos animais 

 e SPOA 550 
 

550 
 

(1) Classificação dos resíduos abrangidos pelo projeto e descritos em pormenor em quadro anexo 

de acordo com a Portaria n.º 209/2004 de 3 de Março;  

(2) Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1069/2009 de 21 de Outubro; 

(3) Resíduos relacionados com recall e/ou industria farmaceutica e cosmética e também 

classificados conforme (1); 

(4) PERH, 2016; 

(5) Resíduos provenientes de Espanha. 

Assim, serão geridos no CIGR, além dos RH do grupo IV que representam a maioria (cerca de 

65%, mas considerando também os resíduos de medicamentos, na prática representará de 

facto 75%), outros resíduos cujas quantidades estimadas são mais reduzidas e, apresentam um 

carácter muito pontual (em termos de receção nas instalações e/ou de produção por parte das 

entidades ou empresas que os originam), principalmente no que se refere aos RH do grupo III, 

que se estima um enquadramento mínimo (de cerca de 1,8%). O mesmo também se aplica aos, 

outros resíduos, como aqueles que têm como origem os processos de “retoma ou devoluções” 

em diversas actividades que possam carecer de soluções de incineração. Assim como as 

“retomas” de produtos que tenham necessidade de sair dos circuitos comerciais e de serem 

eliminados dessa forma, há a considerar ainda neste contexto, os resíduos animais e os 

subprodutos de origem animal.  

No Anexo III, encontram-se ainda descritos e discriminados, todos os resíduos a integrar no 

presente projeto, com a respectiva designação e classificação de acordo com o código LER. 
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Os resíduos hospitalares 

Os RH conforme foi já referido encontram-se classificados no Despacho n.º 242/96 de 13 de 

Agosto, em quatro grupos com tratamento diferenciado a que deverão estar sujeitos, os 

resíduos dos grupos I e II são resíduos não perigosos e equiparados a urbanos, os resíduo 

perigosos englobam os grupos III e IV, sendo estes a ser analisados e estudados para o 

presente projeto. 

Relativamente aos resíduos hospitalares com perigosidade, os grupos III e IV e, de acordo com 

o mesmo despacho, o seu tratamento será efectuado em instalações licenciadas para o efeito, 

através de processos distintos consoante o tipo de resíduos e perigosidade associada. 

Assim, para os resíduos do grupo III (resíduos com risco biológico) o seu tratamento poderá ser 

efetuado por Autoclavagem, posteriormente, sujeitos a trituração e compactação, seguindo-se 

o seu encaminhamento como resíduo equiparado a urbano para aterro de resíduos não 

perigosos. Quanto aos resíduos do grupo IV, os mesmos de acordo com a legislação nacional, 

deverão ser tratados por incineração 

A título informativo, pode-se referir que só no ano 2011, a Ambimed recebeu um total de 

cerca de 1000 toneladas de resíduos do grupo IV, (onde mais de 600 toneladas seriam resíduos 

de cortantes e perfurantes). Todos esses resíduos do grupo IV, foram exportados (a maioria 

deles para Espanha). 

Os resíduos hospitalares são produzidos em diferente tipos de atividades, em 

estabelecimentos e entidades públicas e privadas, tão diferenciadas como a prestação de 

cuidados de saúde ligadas á prevenção ao diagnóstico e á investigação como hospitais, clínicas, 

centros de saúde, consultórios, laboratórios de análises clínicas e de patologia, universidades, 

laboratórios de investigação e de controlo de qualidade (industrias), instalações de apoio á 

terceira idade, clinicas de estética, prestação de serviços ligados á saúde animal, etc.  

Segundo o “Relatório de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos (notificações) ” de 2010, 

elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), cerca de 1136,67 toneladas de 

resíduos hospitalares do grupo IV foram exportados para eliminação. 

Na prática, grosso modo, cerca de metade dos resíduos hospitalares do grupo IV produzidos 

em Portugal têm vindo a ser exportados, para Espanha, Bélgica França e Alemanha. De 

sublinhar que existem também muitas regiões espanholas, muito próximas do nosso país, que 

não possuem soluções de incineração de resíduos hospitalares (para aqueles que carecem 
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teoricamente do mesmo), obrigando-os a encaminhá-los para serem incinerados nos mesmos 

países usados para o tratamento dos resíduos portugueses, ou em situações pontuais (e 

porque a disponibilidade de incineradores nesse país é muito escassa) para regiões mais 

longínquas dentro de Espanha 

 

Os resíduos de medicamentos e resíduos de “retomas” ou Recall 

Os resíduos de medicamento e outros resíduos afins ou equiparados, que careçam de 

eliminação por incineração, que serão encaminhados para o CIGR terão como origem, além do 

CTREM, as Farmácias (comunitárias e hospitalares), as Para-farmácias, agentes e empresas 

ligadas á industria Farmacêutica e outras congéneres como os cosméticos ou os galénicos, e 

designadamente a partir dos distribuidores, armazenistas e industrias, e ainda as actividades 

ligadas á Veterinária e á Pecuária e ainda os resíduos de medicamentos que possam ser 

provenientes de sistemas de “devolução” de medicamentos. Os códigos LER destes resíduos, 

encontram-se também discriminados no quadro 1 no Anexo III.  

Existe ainda enquadrável neste projeto, um serviço com caraterísticas especifica e que gera 

resíduos que podem ser enquadrados neste CGIR, que conforme foi já anteriormente referido, 

se designa de “Recall” e, consiste na “retoma” de produtos ou materiais que, embora tenham 

dado entrada no mercado através dos processos de distribuição e comerciais, possam ter que 

ser “retomados” para eliminar. Esta atividade de ”retoma” ou “Recall”, aplica-se sempre que 

seja necessário enquadrar esses “materiais”, isto é resíduos, a destruir ou tratar por 

incineração, como forma de eliminar o seu potencial de risco e/ou as suas características 

físicas associadas, como a marca do produto, ou ainda quando, pelas características do 

produto/resíduo, existam requisitos relativos á utilização de um destino final que impossibilite 

qualquer tipo de viabilidade de visualização ou de recuperação do mesmo. 

 

Os resíduos animais e os subprodutos de origem animal- SPOA 

Como foi já referido, a Ambimed desenvolve também desde 2005 a sua actividade na Gestão 

de Subprodutos de Origem Animal - SPOA, classificados como tal, segundo o Regulamento CE 

n.º1069/2009 de 21 de Outubro, em matérias de três categorias tipo 1, 2 e 3. Os SPOA, das 

características M1 e M2 integram desde cadáveres de animais de companhia, de zoológico, de 

circo e selvagens, aos cadáveres de animais de experiência e ainda de explorações pecuárias. 



 

 
 

   

 

 
78/563 

De acordo com esses documentos legais as matérias das categorias 1 e 2 são sujeitas a 

destruição por incineração. 

Considerando a dimensão e localização do CIGR, a localizar na Chamusca e, com este sistema 

de incineração, justifica-se equacionar o cenário de integrar aí também a incineração de SPOA. 

Trata-se de uma forma de dar uma resposta em termos quantitativos, de centralidade 

geográfica e de capacidade de incremento da incineração, que possa responder às 

necessidades nacionais, quer para situações pontuais de eventuais picos de produção de SPOA, 

possam ocorrer neste âmbito.  

Face a cenários como os que já ocorreram anteriormente, como em situações assocadas á BSE 

ou há gripe das aves ou outras, em que seja necessário dar uma resposta em quantidade e 

célere, salvaguardando questões associadas á saúde pública (humana), á saúde animal e ainda 

de potenciais problemas ambientais. 

Poderão também ocorrer situações de necessidades de incineração de “resíduos animais” 

(códigos 02 do LER) que não se enquadram directamente nos SPOA, mas que têm as mesmas 

características e tipo de risco e que podem não se enquadrar num processo de eliminação com 

RSU, mas que possam necessitar de serem eliminados por incineração. 

 

3.6.2 Descrição das principais atividades e materiais associados ao projeto 

3.6.2.1 Fase de impantação e instalação de equipamentos e estruturas associadas ao 
projeto 

De modo a explicitar, de forma mais clara os aspectos desta fase ligados ao projeto, importa 

referir que o espaço onde o mesmo se via implantar, pavilhão tipo nave industrial e terreno de 

logradouro adjacente, para instalação do CIGR, será alugado à Resitejo, numa instalação 

industrial, estando preparada para receber atividades industriais ligadas de forma direta ou 

indireta à gestão de resíduos. 

Nessa fase de instalação, serão desenvolvidos os trabalhos de instalação e colocação de todos 

os equipamentos, maquinaria e outros, inerentes ao projeto e necessários ao funcionamento 

do CIGR, no âmbito técnico, operacional, serviços de apoio à operação, ao processo laboral, ao 

processo de gestão e de apoio administrativo, para que a instalação possa operar nas 

melhores condições e conforme o projeto prevê.  
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No decorrer dessa fase, haverá com certeza necessidade de alguns trabalhos de adaptação do 

espaço, de fixação de máquinas e outros equipamentos, que pode comtemplar alguma 

actividade de serralharia e de em construção civil, desembalagem e outras, que irão 

necessariamente produzir resíduos, algum ruido (pontual e no interior da instalação) e 

algumas águas de lavagens, e algum acréscimo pontual de tráfego de viaturas pesadas, que 

irão transportar o equipamento. Esses diferentes aspectos, sempre que se aplique, serão 

comtemplados e analisados, adiante nos capítulos dos vários descritores. Os resíduos 

resultantes, serão analisados no capítulo do descritor resíduos. 

Durante a fase montagem e testes, será fornecida a preparação e formação adequada, aos 

trabalhadores designados para operar no CIGR e no processo de incineração. 

3.6.2.2 Fase de exploração e laboração do CIGR 

As diferentes operações que ocorrerão no CIGR, englobam principalmente, face ao âmbito do 

projeto, processos de gestão de resíduos, nomeadamente a receção, armazenamento 

temporário e incineração, e todas as acções associadas.  

A principal operação unitária que se desenvolve nas instalações, é a incineração, bem como 

todo o sistema a ela associado, a montante e a jusante do processo, como o tratamento e 

monitorização dos gases de combustão, bem como a produção de energia eléctrica, 

encontram-se descritos e, em pormenor nos parágrafos e capítulos seguintes. 

As operações de exploração ligadas ao sistema de incineração propriamente dito integram as 

operações de manutenção, conservação e reparação de modo a assegurar os níveis adequados 

de segurança, fiabilidade e eficácia no funcionamento do incinerador.  

Integram-se também no sistema, operações complementares como aquelas que estão ligadas 

á logística de transporte dos resíduos desde a sua origem até ao CIGR, realizado por uma frota 

de viaturas, motoristas e recipientes de acondicionamento de resíduos, devidamente 

licenciados para o transporte de mercadorias perigosas. 

Quanto aos resíduos produzidos no CIGR, nos diferentes processos e vertentes de laboração 

nas instalações são também armazenados temporariamente e são depois encaminhamento 

para outras empresas licenciadas (preferencialmente dentro do Eco parque do Relvão), para 

que possam ser sujeitos a valorização ou outro tipo de tratamento, conforme as suas 

caraterísticas e classificação, estes são discriminados no Anexo IV.  
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Na figura seguinte apresenta-se um diagrama simplificado das principais operações, que 

ocorrem no CIGR. 

 

 

Figura 3.6.1 - Diagrama Simplificado das Operações do CIGR. 

 

Descrição dos materiais e energia utilizados e produzidos 

O Combustível a utilizar será o gás natural e o seu consumo espectável anual é de 380000 m3.  

O Sistema de arrefecimento de gases, (instalação de caldeira) com recuperação energética, 

através de uma turbina, com uma produção de energia elétrica estimada entre 0,25 a 0,3 

Mwh. A energia elétrica assim produzida por esta instalação, vai servir de sistema de 

emergência (back up) da Resitejo. 

O consumo de electricidade no CIGR, prevê-se que atinja um valor estimado entre 676.518 

kWh e 812.700kWh anuais, sendo que para o funcionamento do incinerador e mecanismos 
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associados prevê-se um consumo de cerca de 356.824 kWh e, para o funcionamento das 

instalações nas restantes actividades e equipamentos, cerca de 319.694 kWh. 

Para o abastecimento de água, tendo em consideração, o sistema de recuperação de vapor e 

de recirculação de água, estima-se um consumo de cerca de 5 m3/ton de resíduo tratado. 

 

Descrição dos efluentes resultantes da laboração 

O efluente resultante das águas residuais produzidos no CIGR, domésticas e industriais, serão 

encaminhados para a rede de drenagem e ETAR, sendo aí tratadas pelo sistema já existente, e 

que é propriedade da Resitejo. 

O sistema de águas residuais domésticas irá integrar as águas residuais provenientes das áreas 

sociais e administrativas. O sistema de águas residuais industriais integrará as águas residuais 

provenientes da laboração no CIGR, nomeadamente as lavagens de instalações e de 

equipamentos, bem como da higienização de viaturas. O efluente resultante dessas águas 

residuais serão conduzidos, conforme já referido para o sistema de drenagem e tratamento da 

Resitejo. 

Estima-se uma produção de águas residuais, equivalente a cerca de 80% dos consumos 

expetáveis de água de abastecimento. Estima-se por isso, uma produção de águas residuais de 

cerca 27000m3/ano, isto é 2250 m3/mês.  

Outros aspetos associados às águas residuais, são adiante descritas nos capítulos, da 

monitorização e na análise de MTDs (onde existem aspetos ligados ás águas residuais) sempre 

que existam, ações e procedimentos com eles relacionados.  

Poder-se-á desde já referir que, as medidas internas aplicadas á reutilização de água de 

consumo, no processo (sistema onde intervêm os evaporadores), leva a uma redução de 

consumo de água de abastecimento de mais de 70%, ou seja um valor equivalente á mesma 

redução, na rejeição de águas residuais. Caso não fosse tomada essa medida o valor de 

rejeição de águas residuais seria mais do dobro daquele que é acima apresentado (2250 

m3/mês). 

As emissões gasosas, provenientes do sistema de incineração e equipamento complementar, 

obedecerão aos limites previstos na legislação nacional e comunitária. A monitorização dessas 

emissões será efetuada em contínuo, com medição dos poluentes aí previstos e através da 
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instalação de um sistema específico. Também segundo a legislação serão monitorizados metais 

pesados e dioxinas furanos de forma pontual. Mais adiante, neste documentos, serão 

analisados os impactes associados ao descritor qualidade do ar e, as medidas de minimização e 

de monitorização que serão tomadas. 

De entre os principais resíduos produzidos no CIGR, destacam-se os do processo de 

incineração, nomeadamente as escórias e cinzas, e os resíduos das áreas sociais e 

administrativas, das manutenções e reparações, aos equipamentos e instalações que poderão 

ser consultadas em maior detalhe nos capítulos da “Descrição do projeto”, na “Tipificação dos 

resíduos associados ao projeto”, no descritor “resíduos” e ainda no Anexo IV. Todos os 

resíduos serão encaminhados para operadores de gestão de resíduos licenciados, privilegiando 

as operações de valorização e os operadores que se encontram na zona envolvente da 

instalação ou no Parque do Relvão, contribuindo assim para o incremento das sinergias e da 

redução, das distâncias nos transportes e, da pegada de carbono associada ao projeto. 

3.6.2.3 Fase de desativação e desmantelamento 

No que se refere a esta fase de desativação, serão definidas medidas preventivas que a seguir 

se apresentam, considerando que as mesmas permitirão evitar eventuais riscos de poluição 

associados nomeadamente: 

i) Triagem e encaminhamento de equipamentos – desmontar os equipamentos e avaliar 

a sua aptidão para utilização noutros locais e/ou noutras actividades e os que sejam 

considerados resíduos; 

ii) Prevenção e atuação em caso de derrame – na desmontagem dos equipamentos será 

dada especial atenção aos equipamentos que contenham fluidos (óleos e massas, p. 

ex.), de forma a minimizar a ocorrência de derrames. Em caso de derrame, será 

disponibilizado e utilizado material absorvente adequado para a contenção e limpeza 

do derrame, de acordo com procedimentos e instruções de trabalho que serão 

enquadrados em manual de operação, em manual de resposta a emergências e no 

SGQA da Ambimed; 

iii) Segregação e encaminhamento de resíduos – separação dos resíduos existentes 

(equipamentos fora de uso, embalagens, sucata, materiais de limpeza e quaisquer 

outros resíduos), classificação em termos de código LER e encaminhamento para 

operadores licenciados, dando sempre preferência à operação de valorização; 
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iv) Higienização das instalações – limpeza e higienização rigorosa de todos os espaços 

(paredes, pavimentos) e também dos próprios equipamentos, antes do seu 

encaminhamento, para reutilização ou para destino final como resíduo. 

3.7 DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS 

3.7.1 Descrição das zonas funcionais do CIGR 

A instalação ocupa uma área total de 3500 m2 sendo 800m2 ocupados pela área edificada e 

2700 m2 de área exterior. O espaço exterior destina-se à circulação de viaturas, acessos ao 

CIGR, cargas e descargas, e estacionamento de viaturas, ligeiras e pesadas ligadas a toda a 

logística das operações de gestão de resíduos. Este espaço acolhe ainda as viaturas de clientes, 

dos funcionários da empresa ligados direta ou indiretamente à unidade. 

A área edificada é constituída por um pavilhão, do tipo “nave industrial” que engloba uma 

zona operacional que se divide em zona de tratamento, armazenagem e na zona social e de 

apoio administrativo (Desenhos EIA.00.DPJ.06-1/3; EIA.000.DPJ.07-1/3; EIA.00.DPJ.08-1/2. 

Conforme figura que se segue, a instalação engloba: 

 A zona operacional localizada no Piso 0, com: 

o Zona de receção e descarga de contentores de transporte cheios com resíduos, 

que chegam nas viaturas provenientes dos diferentes produtores e unidades da 

Ambimed; 

o Câmara de Refrigeração, onde são armazenados os RHP e SPOA, antes do seu 

envio para incineração; 

o Zona de Incineração, onde se localizam os equipamentos de todo o sistema de 

incineração; 

o Zona de apoio e controlo operacional; 

o Zona de produção de energia; 

o Zona de higienização de viaturas no exterior do pavilhão (alçado lateral esquerdo). 

 A área de serviços administrativos e apoio, localiza-se no piso superior e inclui: 

o Sala de apoio administrativo e controlo operacional; 

o Sala de Reuniões; 

o Sala de refeições/descanso; 

o Balneários, vestiários e sanitários (para o sexo masculino e feminino). 
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Nos parágrafos seguintes, são descritas as diversas áreas funcionais do CIGR. 

 

Zona de receção e higienização de viaturas 

O transporte de resíduos será assegurado através de veículos especializados, pertencente a 

empresa do grupo Ambimed a Ambicargo, com motoristas especializados no transporte desta 

tipologia de resíduos e formação nas áreas de ADR/RPE e utilização de PDA (“Personal Digital 

Assistant”) para apoio ao registo de guias. 

Na zona de receção de viaturas os motoristas com a ajuda de um operador da unidade, 

descarregam os contentores de transporte com resíduos, provenientes dos diferentes 

produtores/clientes e das unidades de tratamento de RHP que a Ambimed é detentora, onde é 

assegurado o procedimento de receção e conformidade à entrada da instalação. 

O controlo da conformidade dos resíduos, procedimento de controlo receção, registo, 

quantificação e aceitação, cumprirá o disposto no artigo 23, do DL 85/2005 de 28 de Abril, 

relativo à incineração de resíduos. O controlo, processa-se através da prévia obtenção de 

informação que se inicia no primeiro contacto com o potencial cliente/produtor (contacto que 

permita avaliar a tipologia e classificação do resíduo a receber), nomeadamente informações 

sobre a origem do resíduo, o seu processo de geração, a caracterização do resíduo baseada em 

toda essa informação, de forma a permitir avaliar e garantir a sua conformidade com os 

requisitos e condições da licença da instalação, sendo definidos todos esses requisitos na 

elaboração da proposta técnico-comercial e no registo dos processo de recolha e de 

transporte, também através das guias de acompanhamento de resíduos (GAR) e guias de 

transporte (GT). 

Nomeadamente no procedimento de descarga dos resíduos no CIGR, será ainda considerada a 

verificação da: 

 Documentação de acompanhamento do transporte de resíduos, GAR e GT, exigida 

para o transporte de mercadorias perigosas em território nacional, bem como a 

documentação relativa à importação de resíduos, caso se aplique. 

 Condições de acondicionamento, identificação dos recipientes de acondicionamento, 

como no caso dos RHP, resíduos de medicamentos e de “retomas”, os resíduos 

animais, e que são identificados através de etiquetagem com a origem e tipologia e 
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código (LER e/ou outro) dos resíduos recepcionados, sendo também quantificados na 

maior parte das situações através de sistema de códigos de barras; 

 Controle e quantificação dos recipientes de acondicionamento para transporte dos 

resíduos como os contentores, big-bags, palotes, etc.  

Será também efetuada a deteção de radioatividade nos contentores com resíduos, 

provenientes dos clientes identificados na “Lista de Clientes eventuais produtores de resíduos 

radioativos”, utilizando um detetor de radiação ionizante, com o registo de controle efectuado 

em impresso próprio. 

Posteriormente a esta fase de receção, os recipientes com resíduos são encaminhados para 

armazenamento temporário ou ditetamente direcionados para o incinerador. 

Relativamente à zona de higienização de viaturas a mesma localiza-se no alçado lateral 

esquerdo do pavilhão. Após descarga das viaturas, dos recipientes com resíduos na “zona de 

recepção e descarga” no CIGR, as mesmas serão conduzidas á referida zona de higienização de 

viaturas aí o motorista procede à sua correta higienização, em conformidade com o 

procedimento e instrução de trabalho interna, da Ambimed que já constam do seu SGQ. 
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Figura 3.7.1.1 - Implantação de equipamentos e zonagem no CIGR. 
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Zona de armazenagem dos resíduos 

O armazenamento refrigerado é assegurado por duas câmaras, com as paredes e cobertura 

dos armazéns de frio isoladas, com painéis “sanduiche” de 80 mm de espessura, próprios para 

as instalações frigoríficas e, o pavimento será alvo de isolamento térmico reforçado. Estes 

armazéns, têm cerca de 75 m2, para armazenamento de RHP e, uma segunda câmara de 

refrigeração com cerca de 25 m2 que será utilizada apenas e em caso de necessidade para o 

armazenamento de SPOA, sempre que a instalação recepcione esta categoria de produtos.  

Os resíduos que entram nas instalações, acondicionados em diferentes tipologias de 

recipientes, após receção, identificação e quantificação e registo vão diretamente para o 

incinerador ou são encaminhados para armazenamento temporário e, em função da logística 

que mais se adeque á situação. Sempre que se justifique ou, caso necessite de aguardar mais 

tempo até serem incinerados, ou em função das condições para alguns resíduos específicos, os 

mesmos serão conduzidos para os respectivos armazéns de refrigeração.  

Durante o armazenamento dos contentores na câmara de refrigeração é efetuada a inspeção 

visual para deteção de situações como, derrames de resíduos, contentores danificados, 

contentores mal arrumados, etc. 

Processamento dos resíduos para tratamento 

Os resíduos rececionados são encaminhados para o processo de incineração, onde operadores 

efetuam a carga da tremonha de alimentação do incinerador, passando depois os resíduos 

para a incineração propriamente dita, com a consequente recuperação de energia, processo 

este descrito de forma mais detalhada num capítulo seguinte “Unidade de incineração de 

resíduos e Recuperação energética”.  

3.7.2 Regime de laboração e sua estrutura 

O CIGR terá um regime de laboração contínuo de vinte e quatro horas.  

Os funcionários, que desempenham as suas actividades diretamente ligadas à parte 

operacional do processo de incineração, terão períodos de laboração por turnos, 

nomeadamente três turnos de segunda a sábado.  

Os serviços administrativos e de apoio, funcionarão com um período laboral diário de segunda 

a sexta-feira, com horário de trabalho normal. 
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Relativamente ao número de funcionários afetos à laboração do CIGR, num total de oito, 

consistirá de, um funcionário administrativo(a) no período normal de trabalho e, para cada 

turno dois a três funcionários, operadores e encarregado.  

O funcionário responsável pela coordenação do CIGR, terá isenção de horário de trabalho, 

elaborará preferencialmente nos horários diurnos ou nos períodos em que se verifique maior 

carga laboral. Este, terá essencialmente funções de controlo e registo, do e manutenção das 

instalações, equipamento e da actividade laboral de uma forma mais lata. Entre outras funções 

de coordenação e de supervisão, como da monitorização em continuo, efectuar também o 

controlo do sistema de tratamento de emissões gasosa (dos reagentes, filtros, a monitorização 

etc), o controlo da qualidade do funcionamento do sistema de incineração, de produção de 

energia, e de outras operações completares associadas etc. 

Nos turnos, uma das funções de um dos operadores é a actividade na sala de controlo (das 

queimas, das emissões gasosas, etc), as operações de rotina destes funcionários, serão entre 

outras, o apoio às descargas de contentores das viaturas, operando também com o 

empilhador, a carga do incinerador, a descarga das cinzas e das escórias, a higienização dos 

equipamentos e das instalações. 

3.7.3 Programa de formação dos funcionários do CIGR 

Durante a fase montagem e fase de testes, será fornecida a informação e formação adequada, 

aos trabalhadores designados para operar no CIGR no processo de incineração, manutenção e 

outros procedimentos e atividades associadas. 

A formação dos trabalhadores será contínua e, em estreita colaboração com os fornecedores 

dos equipamentos. 

Á formação da parte técnica e operacional acresce-se a formação nas áreas da qualidade e 

ambiente numa perspetiva de implementação de um sistema integrado de qualidade e 

ambiente, que contribuirá para a o desenvolvimento e melhoria contínua dos processos e 

apoio à formação contínua dos trabalhadores. 
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3.8 UNIDADE DE INCINERAÇÃO E SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA 

As instalações integram um equipamento de incineração propriamente dito, do tipo rotativo 

modelo SK 10 com engenharia TERMTEC, destinada à incineração de resíduos de serviços de 

prestação de cuidados de saúde humana e animal, bem como subprodutos de origem animal, 

com uma capacidade de incineração de cerca de 5400 ton/ano, correspondente a 740kg/h a 

um poder calorífico de 3000Kcal/Kg. Mais se acrescenta que os dados apresentados são 

sempre tendo em consideração o “Worst case scenario para o CIGR”, ou seja um baixo poder 

calorífico e uma maior quantidade de queima de resíduos por hora, trabalhando no seu limiar 

máximo em termos de capacidade de produção e cumprindo com os diplomas e normativos 

legais em vigor. 

O modelo rotativo funciona em contínuo é composto por duas câmaras, uma camara primária 

ou de combustão e uma câmara secundária ou de pós-combustão, com retenção de gases 

durante dois segundos a uma temperatura mínima de 1100ºC conforme legislação em vigor, 

sendo o processo que ocorre nelas o da pirólise controlada, com recolha de escórias 

automática e sistema de tratamento de gases de exaustão com consequente aproveitamento 

energético. 

A escolha deste tipo de tecnologia, câmara de combustão, rotativa, foi determinada tendo em 

consideração as suas vantagens, nomeadamente o efeito de homogeneização que o 

movimento rotativo em contínuo possibilita, garantindo que todo o material presente na 

câmara do incinerador é sujeita à mesma ação térmica, possibilitando o tratamento dos 

resíduos em conformidade com a legislação em vigor. 

Desta forma o CIGR integra o incinerador acima referido e todos os equipamentos e tecnologia 

associados à recuperação energética e ao sistema de tratamento de gases de pós combustão, 

nomeadamente a caldeira para a geração de vapor e arrefecimento dos gases, filtros de 

mangas e chaminé de exaustão. Associado aos equipamentos de recuperação de energia, 

existe a montante, uma caldeira conforme já referido, que poder-se-á considerar que tem 

dupla função, de arrefecer os gases e de conduzir o calor remanescente para o sistema 

constituído pela turbina e gerador, condensador e aeroarrefecedor.  

Um sistema de medição e registo de temperatura, permite garantir que se atinge sempre um 

valor superior ao exigido por lei.Existe ainda, um sistema de paragem de alimentação caso 

ocorra o abaixamento da temperatura, qualquer que seja a causa. 
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Na figura que se segue, apresenta-se esquematicamente o diagrama dos processos e sistemas 

CIGR. Nomeadamente, todos os processos e equipamentos associados, a forma como se 

processarão as operações e, como estão interligados entre si. 
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Figura 3.8.1 - Diagrama de processos e sistemas do CIGR, incineração, recuperação de energia e tratamento de gases. 
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3.8.1 Sistema de alimentação do incinerador 

O sistema de alimentação dos resíduos é constituído por uma caixa de aço inox com tampa 

hidráulica e carregador automático. Sob a caixa de alimentação do incinerador existe um 

tabuleiro, também de inox para a receção de quaisquer escorrências que ocorram, tabuleiro 

este, que drenará diretamente para o incinerador por efeito gravítico. 

O carregamentodo sistema de alimentação do incinerador, será efetuada manualmente por 

um operador, descarregando na caixa de carga os recipientes com resíduos. Quando a caixa se 

encontrar cheia o operador pressionará um botão de “Ciclo” que desencadeará um processo 

automático de introdução dos resíduos no incinerador. Este processo terá as seguintes 

operações: 

 Encerramento da tampa da caixa de alimentação por intermédio de um pistão 

hidráulico; 

 Face ao sinal de porta encerrada, desencadeia-se o processo de abertura de uma porta 

de guilhotina (em refrátario e tangencial ao incinerador), também por intermédio de 

um pistão hidráulico; 

 Após carregamento da caixa de alimentação de resíduos e, com o sinal de guilhotina 

aberta, é acionado um sistema de arriete hidráulico que empurrará os resíduos para 

dentro do incinerador; 

 O movimento em sentido inverso inicia-se sempre controlado por sinais de “arriete 

recolhido” e “guilhotina fechada”; 

 A periodicidade das cargas terá a ver com o regime de operação, mas no caso de 

operação, o ciclo de carga poder-se-á repetir a cada período de cinco a dez minutos, 

em média. 

3.8.2 Unidade de combustão 

A unidade de combustão é composta por uma camara de combustão primária, secundária e 

sistema de remoção de escórias. 

3.8.2.1 Câmara de combustão primária 

A câmara de combustão é de tipo rotativo. A opção deste tipo de tecnologia, prende-se entre 

outros motivos com, as mais-valias que este tipo de solução trás ao processo, como a 

homogeneização e a acção térmica que é transmitida às mais ínfimas partículas, o que leva a 
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uma combustão mais completa, com maior aproveitamento energético e com produção de 

escória optimizada (cerca de 10%). 

Todo o sistema de alimentação dos resíduos, ficará instalado na parte frontal da câmara de 

combustão primária, que será “independente” do processo de rotação e do próprio cilindro 

rotativo. 

A câmara de combustão primária é constituída por um cilindro horizontal, de chapa de aço 

carbono revestido interiormente por três níveis de revestimento e isolamento: o material em 

contacto com os produtos a incinerar é cimento e tijolo refractários, material com alta 

resistência ao calor, ao stress térmico e ao desgaste mecânico; imediatamente por baixo há 

uma camada de blocos sintéticos de isolamento a altas temperaturas, sendo o remate de 

encosto com o cilindro exterior de aço feito através de lã de rocha. Este triplo revestimento 

permitirá uma altíssima eficiência energética, com a recuperação de 85% do calor do processo 

termodinâmico da combustão. Este sistema permite ainda uma protecção e segurança 

acrescida, em termos de libertação de calor da incineração, para o exterior (através das 

paredes do cilindro). 

Na câmara de combustão, será instalado um queimador abastecido a gás natural que garante a 

temperatura necessária para a gaseificação/combustão dos resíduos, nomeadamente no início 

do processo. Esta combustão em funcionamento estabilizado dá-se sem qualquer apoio de 

combustível, sendo esta acção devidamente automatizada de modo a que o consumo de 

combustível seja sempre o mínimo necessário. 

A câmara de combustão primária terá também instalado, um sistema de injeção de ar 

primário, por meio de um ventilador com variador de frequência e injectores próprios, 

equipamento que contribui também para o funcionamento optimizado de todo o processo de 

incineração de resíduos. 

3.8.2.2 Sistema de recolha de escórias 

O incinerador de câmara rotativa, como descrito anteriormente, encontra-se instalado com 

uma inclinação longitudinal de 2%, entre a extremidade de carga de resíduos e a extremidade 

oposta aonde decorre a recolha de escórias. Esta inclinação conjugada com o movimento de 

rotação, faz deslocar as escórias, para o ponto da sua recolha. 
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A recolha dessas escórias é efectuada num sistema de leito húmido, o que evita a eventual 

dispersão aérea dos seus componentes mais leves. Posteriormente, o transporte é feito 

através de um para um arrastador contínuo, para um contentor de armazenamento. 

3.8.2.3 Câmara de pós combustão secundária 

Esta câmara será de desenvolvimento vertical, também tem a forma cilíndrica e também 

construída em chapa de aço carbono revestida interiormente pelos mesmos materiais 

refractário e isolantes. 

Os gases saem da câmara de combustão primária e entram pela base da câmara de pós 

combustão. A saída dos gases é feita pela parte superior da câmara através de conduta que 

conduz os gases para a de arrefecimento e que é simultaneamente de produção de vapor para 

recuperação de energia. 

Na câmara de pós-combustão é assegurado um tempo de retenção dos gases da combustão 

durante dois segundos à temperatura mínima de 1100ºC, com a ajuda de um queimador 

auxiliar. 

O ar necessário para a oxidação total dos gases (ambiente de excesso de oxigénio) é injectado 

no reactor por meio de um ventilador adequado à eficiência da oxidação total do volume de 

gases recebido. Um variador de velocidade permite a regulação optimizada da admissão de ar. 

Um sistema de medição e registo de temperatura permite garantir que se atinge sempre um 

valor superior exigido por lei assim como existe um sistema de paragem de alimentação caso 

ocorra o abaixamento da temperatura, qualquer que seja a causa. 

3.8.2.4 Fornecimento de combustível 

O combustível auxiliar utilizado no incinerador é o gás natural. O fornecimento do mesmo para 

esta instalação será efetuado a partir da rede de distribuição de gás da Resitejo.  

3.8.2.5 Sistema de recuperação de vapor 

O sistema de arrefecimento de gases processa-se numa caldeira com sistema de recuperação 

de vapor e consequente aproveitamento térmico do mesmo, para produção de energia. 

A caldeira gastubular de desenvolvimento horizontal será composta por um corpo 

recuperativo cilíndrico de duas passagens. Os tubos, no interior dos quais circulam os gases, 

estão completamente envolvidos em água, existindo na parte superior a câmara de 

vaporização onde se dá a separação água/vapor.  



 

 
 

   

 

 
95/563 

Isto é, a energia contida nos gases resultantes do processo de incineração é aproveitada na 

caldeira de recuperação de vapor (com energia térmica remanescente do arrefecimento dos 

gases), para acionar o funcionamento numa turbina a vapor, obtendo-se assim uma 

optimização energética do sistema de cogeração, ao mesmo tempo que se atingem 

temperaturas adequadas no tratamento de gases. 

3.8.2.6 Recolha de cinzas 

A recolha/ remoção das cinzas volantes, resíduos provenientes da limpeza da caldeira, serão 

realizadas através de parafusos sem fim na caldeira, estimando-se uma produção de 0,5kg/h. 

As cinzas daí resultantes serão contentorizadas e classificadas em recipiente adequado.  

3.8.3 Sistema de tratamento de gases 

De forma a garantir o cumprimento integral dos valores limite de emissão aplicáveis à 

incineração de resíduos, de acordo com os requisitos do Decreto-Lei n.º 85/2005, foram 

considerados os seguintes sistemas de tratamento dos gases de combustão, da linha de 

incineração de resíduos: 

 Reação não catalítica seletiva (SNCR) para remoção do NOx, após saída de gases na 

câmara de pós combustão; 

 Adição de bicarbonato (cal) e de carvão ativado como aditivos; 

 Filtro de Mangas. 

3.8.3.1 Sistema SNCR 

Estima-se que à saída da câmara de pós-combustão o caudal de saída de gases seja de 

7600Nm3/h a uma temperatura de 1102ºC. Os gases são encaminhados até à entrada da 

caldeira, onde irá ocorrer a produção de vapor para transformação em energia, através de 

uma conduta com cerca de 6 metros de comprimento, com um diâmetro interno de 650 mm. 

A conduta é construída interiormente com chapa de aço no exterior, revestida com betão 

isolante e refractário, garantindo a resistência à elevada temperatura dos gases. 

Neste circuito os gases saídos da câmara de pós combustão são tratados com amónia para 

controlo das emissões de NOx. Esta instalação visa a injecção de amónia na corrente gasosa 

para controlo das emissões de NOx. 

O equipamento contempla uma bomba doseadora de amónia, de doseamento proporcional 

através de sinal 4-20 mA, por informação do analisador de gases instalado na chaminé.  
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Dados técnicos principais do produto: 

 Material:..................................................... Hidróxido de Amónia 

 Composição Química:................................NH4OH 

 Estado:…………........................................ Líquido 

Este sistema é composto por: 

 Bomba doseadora volumétrica com membrana magnética do tipo AA9LMI Milton Roy 

 Injector de aditivo 

 Reservatório em PED de 150 litros 

3.8.3.2 Sistema de adição de reagente 

Antes de serem encaminhados para o filtro de mangas os gases são tratados com a injeção 

doseada de bicarbonato (cal) e de carvão activado na conduta dos gases de combustão. A cal 

reage e neutraliza os compostos ácidos dos gases de combustão, enquanto o carvão activado 

absorve os metais pesados e as dioxinas. 

Os equipamentos contemplam duas estações individuais para descarga de “big-bags” com 

peso até 1200 kg, destinada a descarregar “big-bags” de carvão ativado micronizado e 

bicarbonato em duas tremonhas de receção. O Bicarbonato será fornecido granulado, sendo 

posteriormente micronizado em moinho de martelo instalado para o efeito. 

Estes produtos serão descarregados e dosificados via sem-fim volumétrico, para o interior de 

um misturador de pós em contínuo, o qual abastecerá por sua vez uma válvula rotativa com 

estanquicidade até 1,5 bar, que fará parte do sistema de transporte sob pressão. 

3.8.3.3 Filtro de mangas 

Após a caldeira, onde os gases são arrefecidos até aos 160 °C, os mesmos são encaminhados 

até à entrada do filtro de mangas, através de uma conduta com cerca de oito metros de 

comprimento, com um diâmetro interno de 400 mm. A conduta é construída com chapa de 

aço na qualidade S235JR e terá isolamento externo para proteção pessoal com manta de lã de 

rocha revestida com chapa de alumínio. 

No filtro de mangas, são removidas as cinzas, ou seja, partículas, absorventes e adsorventes 

dos poluentes dos gases de combustão, as quais são recolhidas no fundo e conduzidas a um 

contentor de cinzas, por intermédio de uma válvula e de um sistema de extração. 
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O filtro tem as seguintes características principais: 

 Caudal máximo de gases a tratar:............ 7600 Nm3/h; 

 Temperatura de funcionamento prevista: ..160ºC 

 Temperatura máxima admitida................... 210ºC 

 Área filtrante instalada: ……………………. 172 m2 

 Taxa de trabalho máxima: ………………… 69 m3/h/m2 

 Velocidade ascensional: ……………………<0,8 m/s 

 Número de filtro de mangas: ……………… 144 

 Tipo de mangas: ……………………………. DN Ø 127x3000 mm 

 Fibra utilizada: ………………………………. 100% Teflon 

 Densidade: …………………………………... 700gr/m2 

 

À saída do sistema de tratamento, os gases irão cumprir os valores limite aplicáveis, 

designadamente os que estão definidos no anexo V do Decreto-Lei n.º 85/2005, quer em 

termos de valores médios diários, quer de valores médios a intervalos de trinta minutos e dez 

minutos, relativamente aos poluentes a monitorizar em contínuo (Partículas, COT, HCl, HF, 

SO2, NO, NO2 e CO), bem como os valores médios da monitorização duas vezes por ano dos 

metais pesados e dioxinas e furanos. 

3.8.3.4 Unidade de Ar comprimido para limpeza de filtro de mangas 

A unidade de ar comprimido incorporará um sistema de produção e rede de distribuição de ar 

comprimido para acionamento pneumático de equipamentos para a limpeza do filtro de 

mangas e para tomadas de serviço/limpeza. 

A produção de ar será garantida através de uma central automática compacta, constituída por 

três grupos electro-compressores rotativos de parafuso, com débito de 36 Nm3/h para uma 

pressão de 8 bar. 

A central incluirá, ainda, um reservatório de acumulação de ar comprimido com 270 Litros de 

capacidade, a uma pressão de 10 bar, e um sistema de tratamento de ar, constituído por 

secador de ar comprimido por refrigeração, micro filtro e separador de condensados. 

O processo de recolha e remoção dos resíduos provenientes da limpeza do filtro de mangas, 

cinzas volantes, será realizado através de um parafuso sem fim, com uma estimativa de 
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produção de cerca de 14,3kg/h. As cinzas daí resultantes serão contentorizadas e classificadas 

em recipiente adequado.  

3.8.4 Sistema de exaustão de gases 

O sistema de exaustão de gases, é composto pela chaminé principal, chaminé de emergência 

na câmara de pós-combustão e ventilador, conforme descrito nos pontos seguinte. 

3.8.4.1 Chaminé 

Os gases de combustão, após passarem no filtro de mangas, são encaminhados para a 

chaminé, cujas características dimensionais se encontram em conformidade com os requisitos 

da Portaria n.º 263/2005, de 17 de Março, conforme cálculos apresentados em Anexo V.  

Os dados de referência para o dimensionamento da chaminé são os seguintes: 

 Altura:....................................... 30 m; 

 Diâmetro: ................................  0,60 m; 

 Velocidade dos gases:............. 12 m/s; 

 Caudal dos gases:.................... 7600 Nm3/h; 

 Temperatura dos gases: .......... 150 ºC. 

Será contudo de destacar, o facto de os cálculos efetuados com base na referida Portaria para 

o dimensionamento da chaminé, concluem sobre a necessidade de uma chaminé com 15 

metros de altura, para o presente caudal mássico e tendo em consideração o estabelecido no 

Decreto-Lei 85/2005 no que diz respeito à incineração. Foi contudo, tomada a decisão de 

colocar a altura da chaminé do CIGR em 30 metros, tendo em consideração as “Boas Práticas” 

e os dados de dispersão apresentados no estudo de dispersão pormenorizado apresentado no 

Relatório Técnico I. 

3.8.4.2 Chaminé de emergência da câmara pós combustão 

A chaminé de emergência está colocada sobre a camara de pós-combustão, é construída em 

aço térmico, tem o diâmetro de 800 mm, a altura de 11 m e está permanentemente fechada 

através de uma tampa acionada hidraulicamente. 

A chaminé de emergência existe para proteger a instalação contra qualquer falha crítica no 

funcionamento de algum dos seus componentes, nomeadamente a caldeira ou o filtro de 

mangas.  
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As circunstâncias em que a chaminé de emergência pode ser activada poderão decorrer de 

falha no arrefecimento dos gases, o que comprometeria o filtro de mangas, ou por aumento 

da pressão interna no filtro de mangas, quer por colapsamento das mangas quer por avaria na 

bomba de pressão.  

Existirá um sensor de temperatura à entrada do filtro de mangas e um sensor de pressão 

dentro do próprio filtro que, caso sejam ultrapassados os parâmetros de segurança pré-

definidos, enviarão um sinal que irá acionar a tampa hidráulica da chaminé de emergência 

desviando imediatamente os gases e pondo fim ao alarme crítico. Em simultâneo dar-se-á 

automaticamente início ao processo autónomo de “shut-down” do processo de alimentação e 

incineração dos resíduos 

3.8.4.3 Ventilador 

O ventilador de extracção de gases, do tipo centrífugo, está dimensionado para garantir o fluxo 

de gases através de todo o sistema. Ou seja, no incinerador, na caldeira, no sistema de 

tratamento de gases e na chaminé, as suas características principais são: 

• Caudal de gases: …………………………………………. 7600 Nm3/h 

• Temperatura de funcionamento:……………………….…160ºC 

• Pressão temperatura máxima disponivel………………...250ºC 

• Pressão disponivel: ………………………………………… 400 mmca 

3.8.5 Monitorização do sistema 

De acordo com os requisitos do Decreto-Lei n.º 85/2005, foi considerada o desenvolvimento 

de um processo de medição em contínuo da temperatura na câmara de pós-combustão do 

incinerador, bem como um sistema de monitorização em contínuo das emissões gasosas na 

chaminé, que inclui: 

 Um analisador de múltiplos componentes, incluindo O2, H2O, CO, NO, NO2, TOC, SO2, 

HCl e HF; 

 Um sistema de medida de partículas; 

 Medida de caudal de gases; 

 Um sistema de supervisão de dados. 
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O sistema de aquisição e tratamento de dados, permite calcular e produzir relatórios com os 

valores de emissão de poluentes para comparação com os valores limite de emissão aplicáveis 

(VLE), designadamente valores médios diários e valores médios a intervalos de trinta minutos. 

A acrescentar ao sistema de monitorização, será criado um sistema software e hardware que 

interligue e controle todos os componentes desta unidade, sendo o seu objectivo principal 

assegurar a optimização a exploração do conjunto, pela optimização dos inputs parciais. Nesse 

sentido, e para facilitar a leitura e intervenção do operador e responsável do CIGR, serão 

programados alarmes operacionais. 

3.8.6 Sistema de produção de vapor e de recuperação de energia elétrica 

Sistema de produção de vapor e de recuperação de energia elétrica, é composto por uma 

caldeira e turbina, descritos nos pontos seguintes. 

3.8.6.1 Caldeira 

As principais funcionalidades da caldeira são o sistema de arrefecimento de gases e o de 

produção de vapor: 

 Diminuição rápida do calor para arrefecimento dos gases, passando de 1102ºC de 

temperatura de gases à entrada da caldeira para 165ºC de temperatura à saída; 

 Aproveitamento térmico para a recuperação de energia. 

A caldeira inclui todos os órgãos de segurança e controlo de acordo com a legislação em vigor 

e sistema de alimentação de água. 

Este sistema de produção de vapor, dispõe de sistema de recolha de cinzas volantes, resíduos 

provenientes da limpeza do equipamento, tem as seguintes características principais: 

 Potência térmica útil:....................................2,74 MW; 

 Produção de vapor:......................................3,9 ton/h; 

 Pressão de vapor:....................................... 10 bar; 

 Temperatura de vapor:................................ 184ºC. 

A após arrefecimento dos gases e aproveitamento da energia térmica neles contida esses 

saem com um caudal de 7600 Nm3/h à temperatura de 165ºC.  

O vapor produzido pela caldeira e todo o sistema associado, sai para a turbina, com um caudal 

de 3800kg/h e uma pressão de 10bar.  
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3.8.6.2 Turbina / Gerador 

O vapor gerado na caldeira será conduzido e, irá ser expandido numa turbina. Essa turbina (de 

condensação) para produção de energia eléctrica, terá acoplado um gerador eléctrico 

(alternador do tipo trifásico assíncrono), com a potência eléctrica instalada de 300 kW, a qual 

será gerada à tensão nominal de 0,4 kV e 50 Hz. 

As características da turbina, no que se refere aos seus parâmetros de  funcionamento são: 

 Caudal de vapor:..................................................... 3 800 kg/h; 

 Pressão de vapor à entrada:...................................10 bar(a); 

 Pressão de vapor à saída:........................................ 0,275 bar(a); 

 Potência elétrica produzida:…................................ 300 Kwe. 

A energia elétrica produzida será utilizada como “backup” ou armazenamento de emergência 

para a Resitejo. 

3.8.6.3 Condensador e Aeroarrefecedor 

O vapor, depois de passar na turbina, é condensado no condensador, utilizando como fonte 

fria água arrefecida em aero-arrefecedor. Este é constituído por tubular construído em tubo de 

cobre (por onde circula a água) com alhetas exteriores em alumínio. O ar forçado por meio de 

ventiladores atravessa as alhetas e recebe o calor contido na água do circuito de 

arrefecimento. O sistema inclui ainda a bomba de circulação, válvulas, tubagem, vaso de 

expansão, instrumentação e sistema de controlo. 

O condensado do vapor é recolhido num tanque, sendo em seguida enviado para uma unidade 

acopolada de desarejamento com pré-reaquecimento, para remoção de oxigénio e de outros 

gases dissolvidos.  

Daqui, é transferido por bombagem para a caldeira como água de alimentação, passando 

previamente por um pré-aquecedor (economizador), onde a sua temperatura é aumentada 

até cerca de 160 °C por recuperação de calor dos gases de combustão. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO (SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA) E 

EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DO PROJETO - ALTERNATIVA ZERO 

A caracterização do Ambiente Afetado pelo Projeto consiste numa descrição do estado atual 

do ambiente relativamente a um determinado espaço (Área de Estudo), tendo em 

consideração todos os descritores ambientais que poderão ser afetados pela implantação do 

projeto. 

Esses descritores são: 

 Clima e Microclima 

 Qualidade do Ar 

 Biologia / Ecologia 

 Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo 

 Sócio-Economia 

 Geologia e Geomorfologia 

 Solos e Uso Atual do Solo 

 Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

 Paisagem 

 Ruído 

 Resíduos 

No que respeita ao espaço a estudar, este será delimitado em função da área sujeita à 

afetação direta e indireta das ações do projeto, e será denominado ao longo do EIA como Área 

de Estudo. 

Esta Área de Estudo varia em função do descritor ambiental que se analisa, apresentando-se 

para cada um, uma área de estudo que se considere relevante para a realização de uma 

posterior análise de impactes. 

Seguidamente apresenta-se a caracterização da região, discriminada por descritor ambiental. 

  



 

 
 

   

 

 
103/563 

4.1 CLIMA E MICROCLIMA 

4.1.1 Metodologia 

Neste capítulo apresenta-se a análise do descritor clima, com descrição do enquadramento do 

local na climatologia nacional e regional. 

Para a realização deste descritor foram consultadas as seguintes fontes: 

• Normais Climatológicas de 1971-2000 da estação climatológica de Santarém/Escola 

Agrária, pertencente ao IPMA; 

• Atlas Climático Ibérico (IM / AEMET,2012) 

4.1.2 Enquadramento regional 

O clima de Portugal classifica-se como temperado mediterrânico, com especificidades 

regionais que advêm de fatores como a altitude do lugar e respetiva localização relativa ao 

oceano Atlântico e à massa continental da Península Ibérica, as quais contribuem para a 

grande diversidade climática do território: 

 no Norte Litoral e na Região Autónoma dos Açores, predomina o clima temperado 

mediterrâneo de  influência atlântica, com maior quantidade de precipitação e menor 

duração da estação seca; 

 no Interior, predomina o clima temperado mediterrâneo de influência continental, 

com menor quantidade de precipitação e maior amplitude térmica anual; 

 no Sul de Portugal Continental e na Região Autónoma da Madeira, as características do 

clima temperado mediterrâneo são mais acentuadas; 

 nas áreas de montanha mais elevadas, a altitude faz com que se registem 

temperaturas mais baixas e precipitações mais abundantes, por vezes, com queda de 

neve, no Inverno; 

As temperaturas médias anuais mais elevadas registam-se no litoral, especialmente no Algarve 

o que está relacionado com a latitude e a proximidade do mar, enquanto que as temperaturas 

médias anuais mais reduzidas se registam nas áreas de maior altitude. 

O Ribatejo, embora com grande influência continental, mantém algumas características 

atlânticas graças à penetração fácil de ar marítimo, sendo também influenciado pela orografia 

dos terrenos, dominantemente planos. 
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Sendo o clima, segundo convenção da Organização Meteorológica Mundial (OMM), 

caracterizado pelos valores médios dos vários elementos climáticos num período de 30 anos 

(IPMA, 2012), designam-se por normais climatológicas de referência os apuramentos 

estatísticos em períodos de 30 anos que começam no primeiro ano de cada década  

Os resultados das normais climatológicas 1971-2000, as últimas disponibilizadas pelo Instituto 

Português do Mar e atmosfera (IPMA, ex. Instituto de Meteorologia), permitem identificar os 

diferentes tipos de clima para Portugal Continental, tendo o estudo do IPMA, utilizado a 

classificação de Köppen-Geiger, que corresponde à última revisão de Köppen em 1936. 

A cartografia obtida para esta classificação climática, permitiu confirmar que na maior parte do 

território Continental o clima é Temperado, do Tipo C, verificando-se o Subtipo Cs (Clima 

temperado com Verão seco) e as seguintes variedades: 

 - Csa, clima temperado com Verão quente e seco nas regiões interiores do vale do 

Douro (parte do distrito de Bragança), assim como nas regiões a sul do sistema 

montanhoso Montejunto-Estrela (exceto no litoral oeste do Alentejo e Algarve) . 

(IPMA, 2012) 

 - Csb,clima temperado com Verão seco e suave, em quase todas as regiões a Norte do 

sistema montanhoso Montejunto-Estrela e nas regiões do litoral oeste do Alentejo e 

Algarve (IPMA, 2012). 

 Numa pequena região do Baixo Alentejo, no distrito de Beja, encontra-se Clima Árido 

– Tipo B, Subtipo BS (clima de estepe), variedade BSk (clima de estepe fria da latitude 

média) (IPMA, 2012). 
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Figura 4.1.1 – Classificações climáticas de Köppen. 

De acordo com o exposto, verifica-se que a área em estudo se situa na zona Csa, sendo que a a 

norte e oeste confronta com a zona classificada como Csb. 

4.1.3 Caracterização local 

Para a análise climatológica da área em estudo utilizaram-se as Normais Climatológicas de 

1971-2000, da estação do Instituto de Meteorologia localizada na Escola Agrária de Santarém 

(ver figura e quadros que se seguem) por ter sido considerada a mais representativa da área 

em estudo. 
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Figura 4.1.2 - Localização da estação climatológica do IPMA em Santarém/Escola Agrária 

 

Quadro 4.1.1 - Coordenadas da estação climatológica da Escola Agrária de Santarém 

 

Nota 1: anemómetro a 6m, com observações das 9h às 18h 

Nota 2: estação com velocidade média de vento e vento máximo apenas com dados de 1971 a 1994 

Nota 3: insolação com dados de 1972 a 1976 e 1981 a 1990 

 

A informação relativa a temperatura é apresentada na figura que se segue, sendo a 

temperatura média anual de 16 ºC e a amplitude térmica anual de 13,1 ºC, e o mês de Janeiro 

o mais frio e Agosto o mais quente. 

Estação Latitude Longitude Altitude 

Santarém/Escola Agrária 39º 15’ N 08º 42’ W 54m 

Local da Instalação    
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Nesta estação registaram-se 51 dias com temperaturas máximas superiores ou iguais a 30ºC, 

cerca de 1.7 noites tropicais (temperatura mínima do ar igual ou superior a 20 ºC) e 6.1 dias 

com geada. 

 
Figura 4.1.3 - Valores da média mensal da temperatura média diária, média mensal da temperatura 

máxima diária e média mensal da temperatura mínima diária  

 

Na que se segue indica-se a informação relativa à precipitação, verificando-se um regime 

pluviométrico marcadamente sazonal, com os menores valores de pluviosidade a ocorrerem 

nos meses mais quentes: Julho e Agosto.  

A precipitação média anual é de 696.3 mm, valor relativamente baixo comparado com o 

registado noutras regiões de Portugal, tendo-se registado, no entanto, 23.25 dias com 

precipitação igual ou superior a 10mm. 
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Figura 4.1.4 - Valores da média mensal da quantidade de precipitação total diária  e do maior 

valor de quantidade de precipitação diária 

 

Com base nas que se seguem, verifica-se que a humidade relativa, a evaporação e a insolação, 

seguem um padrão sazonal, sendo que os maiores valores de evaporação coincidem com os 

períodos de maior número de horas de insolação, correspondendo grosso modo aos meses 

mais secos e quentes, ocorrendo o inverso com os valores de humidade relativa. 

 
Figura 4.1.5 - Valores da média mensal da humidade relativa média diária (às 9h UTC), evaporação 

(observação das 9 às 9 UTC  em  evaporímetro de Piche ) 
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Figura 4.1.6 - Valores mensais de insolação (número de horas de sol descoberto) 

 

No que respeita ao regime de ventos verifica-se, de acordo com a próxima figura, que a 

velocidade média e máxima do vento, varia entre os 5/10 km/h e 15/20 km/h, respetivamente, 

registando-se as menores velocidades no período de Outubro a Janeiro. 

 

 
Figura 4.1.7 - Velocidade média do vento e velocidade média do vento máximo registado em 10 minutos 
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Da análise da próxima figura verifica-se que, ao longo do ano, os ventos predominantes são os 

de Noroeste e Oeste seguidos pelos que sopram de Nordeste. Já no que respeita à velocidade 

registada para cada rumo de vento, verifica-se que os ventos do quadrante Sudoeste a Norte 

têm uma velocidade superior aos restantes em cerca de 4 km/h. 

 

Figura 4.1.8 – Valores médios anuais de frequência e velocidade do vento por rumo (valores de calma:4,8 

%). 

Em síntese, verifica-se que o local em estudo, apresenta características de temperatura, 

pluviosidade, humidade e insolação, consistentes com a respetiva área de classificação 

climática de Köppen-Geiger. 

 

4.2 QUALIDADE DO AR 

4.2.1 Metodologia 

O presente capítulo tem como objetivo caracterizar a qualidade do ar na região envolvente à 

área do CIGR, considerando não apenas dados de monitorização existentes e provenientes da 

estação de monitorização da qualidade do ar, existente na região, bem como dos inventários 

de emissões realizados em Portugal e disponibilizadas pela APA. Será também realizada uma 

análise dos dados referentes às emissões de poluentes que ocorrem em fontes fixas e móveis 

localizadas na região.  

Para tal, analisaram-se e estimaram-se as emissões resultantes das fontes fixas atualmente em 

funcionamento a nível local e regional, cujas emissões estão disponíveis para consulta nas 
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entidades oficiais à luz da legislação aplicável e fontes móveis localizadas nas proximidades do 

projeto em estudo incidindo-se, neste último caso, apenas nas principais vias rodoviárias de 

ligação à instalação.  

O estudo efetuado consistiu na análise local da dispersão de 18 poluentes atmosféricos (NO2, 

CO, PM10, PM2.5, SO2, Pb, As, Cd, Ni, V, Mn, Hg, Cu, Co, Cr VI, HF, HCl e PCDD/DF) na 

envolvente da incineradora do Centro integrado de Gestão de Resíduos, a instalar no concelho 

de Chamusca, bem como na avaliação regional do O3 e NO2; procedendo-se para o efeito à 

modelação da dispersão atmosférica para a Situação Atual.  

De uma forma concreta, os passos metodológicos subjacentes à caracterização da situação 

actual são os seguintes: 

 Análise dos dados de qualidade do ar para estabelecimento do valor de fundo para o 

domínio de estudo, e dos valores horários de ozono, a considerar na modelação do 

NO2 local; 

 Caracterização das condições meteorológicas na envolvente da área de estudo, com 

base num ano de dados meteorológicos estimados por um modelo mesometeorlógico, 

validado face à Normal Climatológica da região; 

 Realização de um levantamento das principais fontes emissoras de poluentes 

atmosféricos atualmente existentes no domínio de estudo; 

 Modelação local e regional da dispersão dos poluentes emitidos pelas fontes 

identificadas nos respetivos domínios de estudo, antes da implementação do CIGR, 

considerando um ano meteorológico completo representativo das condições 

climáticas da região. 

4.2.2 Legislação Aplicável 
A avaliação da qualidade do ar, a nível nacional, está abrangida por um instrumento legislativo 

específico, o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, podendo ainda ser 

complementada por valores de referência internacionais, como os Critérios de Qualidade do Ar 

Ambiente de Ontário ou a Organização Mundial de Saúde (OMS). 

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, estabelece o regime de avaliação e gestão da 

qualidade do ar ambiente e transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2008/50/CE, 

de 21 de Maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa, e a 

Diretiva n.º 2004/107/CE, de 15 de Dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao 

níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar ambiente. 
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A OMS define valores guia (guidelinevalues) para períodos de exposição específicos, a partir 

dos quais possam surgir efeitos nefastos na saúde dos seres humanos, aos mais diversos 

níveis. 

Os Critérios de Qualidade do Ar de Ontário estabelecem valores limite com efeitos na saúde, 

odor, vegetação e corrosão, para um conjunto de 334 contaminantes. 

No quadro que se segue são apresentados os valores limite e de referência no ar ambiente 

para os poluentes em estudo. 
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Quadro 4.2.1- Resumo dos valores limite e de referência considerados para os poluentes em estudo. 

Referência Parâmetro Designação Período Valor Limite 

Decreto-Lei 

n.º 

102/2010 

NO2 

Valor limite horário para 

proteção da saúde humana 
Horário 

200 g.m-

3(1) 

Valor limite anual para proteção 

da saúde humana 
Anual 40 g.m-3 

Limiar de alerta 
Três horas 

consecutivas 
400 g.m-3 

CO 
Valor limite para proteção da 

saúde humana 

Máximo diário das 

médias de 8 horas 
10 mg.m-3 

PM10 

Valor limite diário para proteção 

da saúde humana 
Diário 50 g.m-3 (2) 

Valor limite anual para proteção 

da saúde humana 
Anual 40 g.m-3 

PM2.5 Valor alvo Anual 25 g.m-3 

SO2 

Valor limite horário para 

proteção da saúde humana 
Horário 

350 g.m-3 

(3) 

Valor limite para proteção da 

saúde humana 
Diário 

125 g.m-

3(4) 

Valor limite para proteção dos 

ecossistemas 
Anual 20 g.m-3 

Limiar de alerta 
Três horas 

consecutivas 
500 g.m-3 

Chumbo 
Valor limite anual para proteção 

da saúde humana 
Anual 0,5 g.m-3 

Arsénio 
Valor alvo para o teor total na 

fração PM10 
Anual 6 ng.m-3 
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Referência Parâmetro Designação Período Valor Limite 

Cádmio 
Valor alvo para o teor total na 

fração PM10 
Anual 5 ng.m-3 

Níquel 
Valor alvo para o teor total na 

fração PM10 
Anual 20 ng.m-3 

Ozono 

Limiar de informação Horário 180 g.m-3 

Limiar de alerta Horário 240 g.m-3 

Valor alvo de proteção à saúde 

humana 
Octo-horário 

120 g.m-3 

(4) 

OMS 

Vanádio 
Nível de concentração sem 

efeitos adversos 
Diário 1 g.m-3 

Manganês 
Nível de concentração sem 

efeitos adversos 
Anual 150 ng.m-3 

Mercúrio 
Nível de concentração sem 

efeitos adversos 
Anual 1 g.m-3 

Fluoretos 

Nível de concentração sem 

efeitos adversos 
Horário 600 g. m-3 

Nível para proteção contra 

irritações respiratórias 
Anual 1g.m-3 

Critérios de 

Qualidade 

do Ar 

Ambiente 

de Ontário 

Cobre 
Valor limite para proteção da 

saúde humana 
Diário 50 g.m-3 

Crómio VI 

Valor limite para proteção da 

saúde humana 
Diário 0,35 ng.m-3 

Valor limite para proteção da 

saúde humana 
Anual 0,07 ng.m-3 

Cloreto de 

Hidrogénio 

Valor limite para proteção da 

saúde humana 
Diário 20 g.m-3 

Cobalto 
Valor limite para proteção da 

saúde humana 
Diário 0,1 g.m-3 
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Referência Parâmetro Designação Período Valor Limite 

Dioxinas e 

Furanos 

Valor limite para proteção da 

saúde humana 
Diário 

0,1 pg 

TEQ.m-3 

(1) A não exceder mais de 18 horas no ano; 

(2) A não exceder mais de 35 dias no ano;  

(3) A não exceder mais de 24 horas num ano; 

(4) A não exceder mais de 3 dias no ano; 

(5) A não exceder mais de 25 dias no ano. 

 

O Decreto-Lei n.º 102/2010 estipula objetivos de qualidade para a modelação, apresentados 

nO quadro que se segue. Os objetivos referem-se à precisão e exatidão do método de 

avaliação por modelação, definidos como o “desvio máximo dos níveis de concentração 

medidos e calculados durante o período considerado pelo valor limite, sem ter em conta a 

sequência dos acontecimentos”. 

Os desvios entre os valores estimados e medidos são normalizados face ao valor limite 

legislado, para o poluente e período de integração em análise. Neste trabalho apenas foi 

possível efetuar a verificação do cumprimento dos objetivos de qualidade para os poluentes 

avaliados no âmbito regional (NO2 e O3), pois o domínio local não abrange nenhuma estação 

da rede nacional de qualidade do ar.  

 

Quadro 4.2.2 – Objetivos de Qualidade indicados no Decreto-Lei nº 102/2010 

Decreto-Lei nº 

102/2010 
NO2, SO2 E CO 

PM10, PM2.5 e 

Pb 
As, Cd, Ni e Hg O3 

Médias 1H 50% - - 50% 

Médias 8H 50% - - 50% 

Médias 24H 50% 
Ainda não 

definido 

- - 

Médias Anuais 30% 50% 60% - 
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As emissões atmosféricas de instalações que pratiquem incineração de resíduos estão 

abrangidas pelo Decreto-Lei nº 85/2005, de 28 de Abril. 

Este documento legal impõe Valores Limite de Emissão para os poluentes alvo de estudo no 

presente relatório, e que são apresentados no Quadro que se segue. 

 

Quadro 4.2.3 – Valores Limite de Emissão para a atmosfera de instalações de incineração (Decreto-Lei 

nº 85/2005) 

Poluente VLE (mg.Nm-3) 

NOX 200 

CO 50 

PTS 10 

SO2 50 

Hg 0,05 

Cd+Tl 0,05 

As+Pb+Ni+Cu+Cr+Co+V+Mn+Sb 0,5 

HCl 10 

HF 1 

PCDD/DF 0,1E-06 

COT 10 

 

4.2.3 Fontes emissoras 

No presente estudo foi considerada a contribuição das fontes industriais atualmente em 

funcionamento e do tráfego rodoviário nos principais eixos viários que atravessam os domínios 

local e regional. 
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4.2.4 Fontes Pontuais 

No domínio de estudo encontram-se atualmente instaladas várias indústrias com emissão de 

poluentes para a atmosfera. De modo a considerar a sua contribuição ao nível local e regional 

foi solicitada a consulta, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e 

Vale o Tejo (CCDRLVT) e na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dos relatórios de 

monitorização das fontes identificadas: 

 Centro Integrado de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos – SISAV; 

 Centro Integrado de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos – ECODEAL; 

 CAIMA (Indústria de Celulose); 

 Enviroil – Resíduos e Energia; 

 Mitsubishi Fuso TrackEurope; 

 Vítor Guedes, Industria e Comércio; 

 SORGAL – Sociedade de Óleos e Rações; 

 Ribacarne – Matadouro Regional do Ribatejo Norte; 

 Soladrilho – Sociedade de Cerâmica de Ladrilho. 

 

A CCDRLVT e APA não possuem qualquer relatório de monitorização da Enviroil – Resíduos e 

Energia, pelo que não foi possível considerar a sua contribuição no estudo. 

No Quadro que se segue são apresentadas os dados estruturais, as características do 

escoamento e as emissões das chaminés das instalações identificadas. 

 

Quadro 4.2.4 – Dados estruturais, características do escoamento e emissões das fontes industriais 

atualmente em funcionamento nos domínios local e regional 

Instalaçã

o 

Font

e 

H 

(m) 

D 

(m) 

Tem

p (K) 

Vel 

(m.s-

1) 

NO2 

(g.s-1) 

CO 

(g.s-1) 

SO2 

(g.s-1) 

PTS 

(g.s-1) 

HCl 

(g.s-1) 

COT 

(g.s-1) 

Domíni

o 

SISAV 

FF3 15 0,79 372 3,2 4,91E-05 - - - - - 

Local e 

Regiona

l 

FF4 15 0,52 294 12,1 2,38E-02 1,68E-02 
3,82E

-02 
1,03E-02 - - 

FF5 15 
0,62

5 
408 3,9 2,54E-02 9,46E-04 

1,94E

-03 
4,17E-03 - - 
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Instalaçã

o 

Font

e 

H 

(m) 

D 

(m) 

Tem

p (K) 

Vel 

(m.s-

1) 

NO2 

(g.s-1) 

CO 

(g.s-1) 

SO2 

(g.s-1) 

PTS 

(g.s-1) 

HCl 

(g.s-1) 

COT 

(g.s-1) 

Domíni

o 

ECODEAL 

FF14 21,5 0,68 523 6,6 3,89E-01 3,06E-01 
6,67E

-02 
2,11E-02 - 

8,33E

-03 

Local e 

Regiona

l 

FF10 21,5 0,87 290 22,2 - - 
5,83E

-02 
- - - 

FF11 17,4 0,2 287 2 - - - - 
5,37E

-04 
- 

FF12 17,4 0,2 288 1,8 - - - - 
3,74E

-04 
- 

CAIMA 

FF1 50 1,9 345 8,63 
3,32E+0

0 
4,50E-01 

9,26E

-02 

3,54E+0

0 
- - Local e 

Regiona

l FF2 50 1,35 441 15,3 
2,22E+0

0 

1,87E+0

0 

5,21E

-01 
1,02E-01 - 

4,35E

-02 

Ribacarne 

FF1 11 0,6 
491,

6 
4,1 6,94E-01     

5,28E

-03 

Regiona

l 
FF2 11 0,6 

484,

6 
4,1 6,94E-01     

5,28E

-03 

FF3 6,6 0,6 
528,

7 
5,5 1,72E-02     

3,89E

-03 

SORGAL 

FF1 32,3 0,96 9,30 316 -     
2,78E

-01 

Regiona

l 

FF2 32,3 0,96 
13,1

0 
304 -     

2,78E

-02 
 

FF5 15,4 0,48 4,33 492 2,78E-01     
2,22E

-03 
 

Soladrilh

o 

FF3 11,4 0,4 328 7,63 3,19E-02     
1,05E

-01 

Regiona

l 

FF4 12,3 0,4 328 7,63 4,44E-03     
7,22E

-03 

FF5 12,3 0,4 328 7,63 1,92E-02     
2,17E

-02 

FF6 12,3 0,4 328 7,63 1,99E-02     
2,21E

-02 
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Instalaçã

o 

Font

e 

H 

(m) 

D 

(m) 

Tem

p (K) 

Vel 

(m.s-

1) 

NO2 

(g.s-1) 

CO 

(g.s-1) 

SO2 

(g.s-1) 

PTS 

(g.s-1) 

HCl 

(g.s-1) 

COT 

(g.s-1) 

Domíni

o 

FF7 12,3 
0,79

8 
467 

11,4

4 
3,15E-01     

1,86E

-02 

FF8 12,3 
0,79

8 
467 

11,4

4 
9,17E-03     

1,81E

-02 

FF15 12,9 0,79 484 
17,2

0 
3,21E-01     

2,31E

-02 

FF16 14 0,9 388 6,00 2,01E-02     
3,08E

-02 

FF17 13,5 0,7 462 9,60 1,64E-02     
2,61E

-02 

FF18 13,4 0,6 543 9,50 6,94E-03     
2,03E

-02 

FF19 14 1 459 
14,9

0 
3,06E-02     

2,50E

-02 

FF20 13,1 0,4 312 4,00 1,31E-03     
1,78E

-03 

FF21 13,1 0,4 329 7,60 2,44E-03     
4,17E

-03 

FF22 13,1 0,4 363 8,10 3,06E-03     
3,89E

-03 

FF23 13,1 0,4 306 
10,8

0 
3,61E-03     

6,67E

-03 

FF27 
17,6

4 
0,4 727 

37,7

8 

1,10E+0

0 
    

8,26E

-03 

FF28 
17,6

4 
0,4 726 

39,8

5 

1,08E+0

0 
    

9,36E

-03 

FF30 16,5 0,25 516 
11,9

0 
5,04E-03     

9,03E

-04 

FF31 15,2 0,63 316 4,90 4,44E-03     
6,94E

-03 

FF32 15,2 0,63 336 5,40 5,00E-03     
7,78E

-03 
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Instalaçã

o 

Font

e 

H 

(m) 

D 

(m) 

Tem

p (K) 

Vel 

(m.s-

1) 

NO2 

(g.s-1) 

CO 

(g.s-1) 

SO2 

(g.s-1) 

PTS 

(g.s-1) 

HCl 

(g.s-1) 

COT 

(g.s-1) 

Domíni

o 

FF33 15,2 0,63 400 8,90 1,11E-02     
8,06E

-03 

Mitsubish

i 

FF14 16 1 307 
16,2

0 
-     

2,08E

-01 

Regiona

l 

FF15 16 1 313 8,15 -     
8,33E

-02 

FF16 16 1 299 
10,4

5 
-     

6,94E

-02 

FF51 11 0,25 439 2,70 5,56E-03     
8,33E

-05 

FF53 12 0,25 360 2,90 2,78E-03     
1,67E

-04 

FF57 12 0,3 367 4,10 -     
1,11E

-03 

FF56 17 0,35 460 2,40 5,83E-03     
1,94E

-03 

Vítor 

Guedes 
FF1 12,3 0,2 301 8,60 5,56E-04     

3,61E

-04 

Regiona

l 
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4.2.5 Outras fontes – Tráfego Rodoviário 
Os volumes do tráfego circulante nos principais eixos rodoviários dos domínios local e regional 

foram determinados com base na consulta dos seguintes documentos: 

 Estudo de Acessibilidades – Aditamento elaborado no âmbito do Projeto de Expansão 

do Ecoparque – Fase II; 

 Relatório Anual de Tráfego da rede nacional de Auto-Estradas, do Instituto de Infra-

Estruturas Rodoviárias, para o ano 2011. 

Nas Quadros que se seguem são apresentadas as emissões e distâncias associadas aos 

troços rodoviários que servem a área em estudo. 

 

Quadro 4.2.5 – Emissões do tráfego automóvel para a Situação Atual considerado nas vias do 

domínio local. 

Via / 

troço 

Dist. 

(km) 

perío

do 

NOx 

(g.s-1) 

CO 

(g.s-1) 

PM10/2

.5 

(g.s-1) 

Pb 

(g.s-1) 

As 

(g.s-1) 

Cd 

(g.s-1) 

Ni 

(g.s-1) 

Cu 

(g.s-1) 

Cr 

(g.s-1) 

Hg 

(g.s-1) 

EN
 1

18
 

21,9 

d 
1,85E0

0 

1,23E0

0 

1,04E-

01 

2,30E-

02 

2,42E-

08 

1,12E-

06 

1,27E-

06 

3,74E-

06 

2,50E-

06 

8,18E-

07 

e 
8,77E-

01 

8,10E-

01 

5,84E-

02 

1,63E-

02 

1,56E-

08 

6,62E-

07 

7,65E-

07 

2,33E-

06 

1,32E-

06 

5,00E-

07 

n 
4,38E-

01 

2,63E-

01 

2,36E-

02 

4,74E-

03 

5,18E-

09 

2,48E-

07 

2,78E-

07 

8,12E-

07 

5,75E-

07 

1,79E-

07 

EM
 1

37
5/

A1
 

1,7 

d 
3,89E-

02 

1,26E-

02 

1,67E-

03 

1,63E-

04 

2,61E-

10 

1,58E-

08 

1,69E-

08 

4,55E-

08 

4,47E-

08 

1,06E-

08 

e 
3,26E-

03 

2,69E-

03 

2,04E-

04 

5,29E-

05 

5,21E-

11 

2,28E-

09 

2,61E-

09 

7,86E-

09 

4,71E-

09 

1,70E-

09 

n 
1,55E-

03 

8,62E-

04 

8,08E-

05 

1,51E-

05 

1,71E-

11 

8,39E-

10 

9,36E-

10 

2,71E-

09 

2,00E-

09 

6,01E-

10 

EM
 1

37
5/

A2
 

2,8 

d 
2,14E-

02 

1,72E-

02 

1,32E-

03 

3,37E-

04 

3,34E-

10 

1,47E-

08 

1,68E-

08 

5,05E-

08 

3,07E-

08 

1,09E-

08 

e 
3,92E-

03 

5,07E-

03 

3,18E-

04 

1,08E-

04 

9,67E-

11 

3,81E-

09 

4,48E-

09 

1,40E-

08 

6,75E-

09 

2,96E-

09 
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n 
1,29E-

03 

1,49E-

03 

9,76E-

05 

3,11E-

05 

2,85E-

11 

1,15E-

09 

1,34E-

09 

4,16E-

09 

2,11E-

09 

8,83E-

10 

EM
 1

37
5/

B 

9,2 

d 
1,03E-

01 

2,61E-

02 

4,13E-

03 

2,57E-

04 

5,57E-

10 

3,74E-

08 

3,94E-

08 

1,02E-

07 

1,14E-

07 

2,43E-

08 

e 
7,62E-

03 

4,54E-

03 

4,09E-

04 

8,15E-

05 

8,94E-

11 

4,30E-

09 

4,82E-

09 

1,40E-

08 

9,98E-

09 

3,10E-

09 

n 
5,03E-

03 

1,82E-

03 

2,23E-

04 

2,55E-

05 

3,72E-

11 

2,15E-

09 

2,32E-

09 

6,35E-

09 

5,89E-

09 

1,46E-

09 

EM
 

57
3/

1 

2,9 

d 
6,23E-

02 

2,12E-

02 

2,71E-

03 

2,84E-

04 

4,37E-

10 

2,58E-

08 

2,78E-

08 

7,54E-

08 

7,22E-

08 

1,74E-

08 

e 
5,59E-

03 

4,73E-

03 

3,55E-

04 

9,35E-

05 

9,15E-

11 

3,97E-

09 

4,56E-

09 

1,38E-

08 

8,14E-

09 

2,97E-

09 

n 
2,65E-

03 

1,53E-

03 

1,40E-

04 

2,71E-

05 

3,01E-

11 

1,46E-

09 

1,64E-

09 

4,75E-

09 

3,44E-

09 

1,05E-

09 

EM
 

57
3 

/2
 

6,2 

d 
1,04E-

01 

2,88E-

02 

4,28E-

03 

3,16E-

04 

6,08E-

10 

3,94E-

08 

4,17E-

08 

1,10E-

07 

1,17E-

07 

2,59E-

08 

e 
9,54E-

03 

5,68E-

03 

5,11E-

04 

1,02E-

04 

1,12E-

10 

5,38E-

09 

6,03E-

09 

1,76E-

08 

1,25E-

08 

3,88E-

09 

n 
4,81E-

03 

1,92E-

03 

2,21E-

04 

2,87E-

05 

3,89E-

11 

2,16E-

09 

2,35E-

09 

6,52E-

09 

5,74E-

09 

1,49E-

09 

LEGENDA: d – diurno; e – entardecer; n – noturno 

 

 

Quadro 4.2.6 – Emissões do tráfego automóvel para a Situação Atual considerado nas vias do 

domínio regional. 

Via Troço Dist (km) Período 
NOx 

(g.s-1) 

COVNM 

(g.s-1) 

A23 

Inicio domínio – Entroncamento 3,80 Diário 3,05E-03 4,11E-04 

Entroncamento – Ataleia 4,58 Diário 3,39E-03 4,71E-04 

Atalaia – Tancos 5,92 Diário 3,56E-03 4,89E-04 
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Tancos - Abrantes Oeste 11,48 Diário 6,01E-03 8,11E-04 

Abrantes Oeste - Abrantes Este 3,17 Diário 1,16E-03 1,65E-04 

A13 

A13/A23 - EN110 1,51 Diário 5,41E-04 7,72E-05 

EN110 – Asseiceira 2,99 Diário 8,69E-04 1,19E-04 

Asseiceira - Santa Cita 2,02 Diário 6,00E-04 8,56E-05 

EN118 

Início do domínio - EN243 8,17 

Diurno 9,42E-01 9,50E-02 

Entardecer 4,33E-01 5,97E-02 

Noturno 2,24E-01 2,06E-02 

EN 243 - cruz Golegã 5,42 

Diurno 7,17E-01 7,43E-02 

Entardecer 3,33E-01 4,70E-02 

Noturno 1,70E-01 1,60E-02 

Cruz Golegã - EM573 13,08 

Diurno 1,28E+00 1,40E-01 

Entardecer 6,01E-01 8,77E-02 

Noturno 3,04E-01 3,03E-02 

EM573 - fim do domínio 14,37 

Diurno 1,04E+00 1,22E-01 

Entardecer 4,94E-01 7,77E-02 

Noturno 2,46E-01 2,63E-02 

EN243 

Início do domínio - EN118 25,04 

Diurno 6,17E-01 5,28E-02 

Entardecer 2,84E-01 3,23E-02 

Noturno 1,51E-01 1,17E-02 

EN118 - fim do domínio 10,85 

Diurno 1,63E+00 1,70E-01 

Entardecer 7,64E-01 1,08E-01 

Noturno 3,86E-01 3,67E-02 

EM 1375 Semideiro - EM573 12,16 Diurno 1,43E-01 7,19E-03 
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Entardecer 1,05E-02 1,06E-03 

Noturno 6,97E-03 4,60E-04 

EM 573 - fim do Ecoparque 1,52 

Diurno 1,38E-02 1,75E-03 

Entardecer 2,40E-03 4,70E-04 

Noturno 8,04E-04 1,41E-04 

Fim do Ecoparque - EN118 2,97 

Diurno 4,54E-02 3,54E-03 

Entardecer 4,94E-03 8,26E-04 

Noturno 2,04E-03 2,58E-04 

EM 573 

EM 1375 - Cruzamento CIGR 2,32 

Diurno 5,03E-02 3,11E-03 

Entardecer 4,52E-03 6,32E-04 

Noturno 2,14E-03 2,10E-04 

Cruzamento CIGR - EN118 5,32 

Diurno 2,16E-01 1,21E-02 

Entardecer 1,94E-02 1,95E-03 

Noturno 9,91E-03 7,20E-04 

 

4.2.6 Monitorização da qualidade do ar 

Para a caracterização da qualidade do ar ambiente, utilizaram-se as medições de poluentes 

realizadas entre 2003 e 2011, na única estação da rede nacional de medição da qualidade do 

ar existente na envolvente próxima, a estação da Chamusca, localizada a cerca de 20 km a sul 

sudeste da área em estudo, bem como uma comparação dos respetivos índices estatísticos 

com os valores limite da legislação em vigor. 

A estação de qualidade do ar da Chamusca é uma estação rural de fundo, localizada numa 

zona com características semelhantes à zona de implantação do projeto em estudo.  

Para o poluente NO2 é possível verificar que os valores, quer anuais quer horários, são 

manifestamente abaixo dos respetivos valores limite, não se verificando nenhum 

incumprimento à legislação em vigor.  
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A figura que se segue mostra a evolução dos valores máximos anuais para os anos em análise. 

 

 

Figura 4.2.1 - Valores máximos anuais de NO2 (µg/m3) 

 

Também em termos da concentração de SO2 no ar ambiente, não se registam ultrapassagens 

aos valores limite legais horário e diário, durante os três anos avaliados. 

A figura que se segue mostra a evolução dos valores máximos anuais para os anos em análise. 

 

Figura 4.2.2 - Valores máximos anuais de SO2 (µg/m3) 
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Relativamente à concentração de partículas PM10 no ar ambiente, a Estação da Chamusca 

apresenta excedências do limite legal diário, em todos os anos à exceção de 2009, embora 

estas excedências sejam em número inferior ao definido para constituírem incumprimento de 

legislação vigente. Em termos de valor médio anual o valor limite não foi ultrapassado em 

nenhum dos anos analisados.  

A próxima figura mostra a evolução dos valores máximos anuais para os anos em análise. 

 

 

Figura 4.2.3 - Valores máximos anuais de PM10 (µg/m3) 

 

Quanto as concentrações de PM2.5 medidas durante os anos avaliados, não se registam valores 

superiores ao valor limite estipulado para o ano 2015.  
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A próxima figura mostra a evolução dos valores máximos anuais para os anos em análise. 

 

Figura 4.2.4 - Valores máximos anuais de PM2.5 (µg/m3) 

 

De notar, no caso dos valores de partículas (PM10 e PM2,5), a relação com os incêndios 

florestais registados no concelho para o período em estudo e representados na figura que se 

segue, em termos de área de mato e área florestal ardida. 

 

Fte:ICNF (Estatisticas 2001-2011) 

Figura 4.2.5 – Relação com os incêndios florestais. 

 

Quanto à concentração de O3 no ar ambiente, registaram-se ultrapassagens ao limiar de alerta 

à população nos anos 2005 e 2006, em 2 e 1 horas, respetivamente. No que concerne ao limiar 

de informação à população, este só não foi ultrapassado em um dos oito anos avaliados, com o 
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número de ocorrências a variar entre 3 e 22. Analisando os valores medidos em base octo-

horária, verifica-se que houve ultrapassagem ao valor limite em mais de 25 dias (número 

máximo permissível pelo Decreto-Lei nº 102/2010), em todos os anos à exceção de 2008. Mas 

mesmo nesse ano, o nº de dias em excedência aproxima-se muito do limite. 

A figura que se segue mostra a evolução dos valores máximos anuais para os anos em análise. 

 

 

Figura 4.2.6 - Valores máximos anuais de O3 (µg/m3) 

 

4.2.7 Inventários de Emissões 
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é a entidade responsável pela realização anual dos 

inventários nacionais de emissões de poluentes atmosféricos no território de Portugal 

Continental, numa base concelhia. 

Com base na informação disponível para os anos de 2003, 2005 e 2007 a 2009, indicam-se na 

próxima figura, os valores das emissões totais de vários poluentes, no concelho da Chamusca, 

de acordo com os dados do INERPA. 
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Figura 4.2.7 - Emissões inventariadas no concelho da Chamusca, em ton/km2 (Fte: INERPA / APA) 

 

Segundo os dados do INERPA de 2009, o concelho da Chamusca com 17.5% da área total dos 

onze concelhos da Lezíria do Tejo (Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Chamusca, 

Coruche, Azambuja, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém), contribui com 

menos de 5% das emissões dos vários poluentes inventariados, excepto no que respeita ao 

NH3 (ver figura XXXX). 

 

Figura 4.2.8 - Contribuição percentual das emissões do concelho da Chamusca para o total dos concelhos 

da Lezíria do Tejo (Fonte: INERPA 2009/APA) 
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4.2.8 Modelação local da dispersão de poluentes  
A modelação local abrange os poluentes emitidos pelas fontes atualmente em funcionamento 

na Situação Atual. Alguns poluentes que farão parte da Avaliação de Impactes não são 

avaliados na Caracterização da Situação Atual, por não haver fontes emissoras desses 

poluentes com dados de emissão disponíveis para inserir no modelo de dispersão.  

No domínio local foram consideradas 3 fontes industriais atualmente em funcionamento e a 

contribuição do tráfego rodoviário dos principais eixos viários que atravessam o domínio local. 

O valor de fundo de cada poluente, quando existente, foi aplicado a todos os recetores do 

domínio de estudo. 

4.2.8.1 Dióxido de Azoto 
As figuras que se seguem apresentam os mapas de distribuição de valores máximos das 

médias horárias e médios anuais de NO2, respetivamente. A escala de concentrações aplicada 

abrange o valor limite horário e anual estipulado no Decreto-Lei nº 102/2010 para este 

poluente, 200 µg.m-3 e 40 µg.m-3, respetivamente. Os valores apresentados incluem o valor de 

fundo de 6,9 g.m-3. 
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Figura 4.2.9 - Campo estimado das concentrações máximas das médias horárias de NO2 (g.m-3) verificadas 

no domínio local (Situação Atual). 
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Figura 4.2.10 – Campo estimado das concentrações médias anuais de NO2 (g.m-3) verificadas no 

domínio local (Situação Atual). 

Síntese Interpretativa 

 O mapa de distribuição das concentrações máximas horárias de NO2 mostra que na 

Situação Atual, os valores mais elevados ocorrem nos recetores localizados junto da 

EN118, na zona da Carregueira e na zona a Sul da instalação fabril de produção de 

pasta de papel. As instalações consideradas no Ecoparque não aparentam influenciar 

significativamente os valores deste poluente. Em todo o domínio de estudo os valores 

máximos horários registados durante o ano em análise mantêm-se abaixo dos 200 

g.m-3; 

  A distribuição de concentrações máximas horárias de NO2 mostra ainda que, na 

freguesia de Constância se atingem valores na gama dos 20 aos 200 g.m-3. Na 

freguesia de Carregueira as concentrações máximas horárias de NO2 atingem valores 

um pouco mais baixos, na gama dos 20 aos 100 g.m-3. Nas freguesias de Praia do 
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Ribatejo, Tancos e Santa Margarida atingem-se valores máximos que vão dos 10 aos 50 

g.m-3. Em Vila Nova da barquinha, por sua vez, atingem-se os valores mais baixos das 

freguesias inseridas no domínio, apresentando concentrações entre os 10 e os 20 

g.m-3; 

 Os valores médios anuais de NO2 são relativamente reduzidos em todo o domínio, na 

Situação Atual, quando comparados com o valor limite anual estipulado para este 

poluente. Os valores mais altos são registados na envolvente da EN118, tal como nos 

valores horários, mas também nas imediações da ECODEAL, demonstrando a influência 

desta em termos de valores de longo termo do NO2.  

O quadro que se segue resume os valores máximos estimados para o NO2 na Situação Atual e 

estabelece a sua comparação com os respetivos valores limite legislados. Os valores 

apresentados incluem o valor de fundo de 6,9 g.m-3. 

 

Quadro 4.2.7– Resumo dos valores estimados de NO2 e comparação com os respetivos valores limite 

legislados 

REFERÊNCIA PERÍODO 
VL 

(g.m-3) 

VE (g.m-3) EXC. 

PERMITIDAS 

ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM 

EXCEDÊNCIAS EM N.º SUPERIOR AO 

PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

Decreto-

Lei n.º 

102/2010 

Horário 200 129 
68 

250 
18 0 

0 

0 

Anual 40 12 
10 

17 
- 0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados 

Síntese Interpretativa 

 O valor máximo horário de NO2 estimado no domínio de estudo, para a Situação Atual, 

é inferior ao valor limite de proteção da saúde humana estipulado na legislação 

portuguesa, sem aplicação do fator F2 aos resultados ou com aplicação do fator F2 



 

 
 

   

 

 
134/563 

mais conservativo. Assumindo que os valores estimados podem ser o dobro dos 

valores reais obtêm-se um valor máximo superior a 200 g.m-3, contudo, a 

ultrapassagem ao valor limite ocorre em menos de 18 horas no ano simulado, o que 

permite manter o cumprimento da legislação mesmo na situação mais conservativa;  

 Os valores anuais de NO2 estimados mostram que nesta fase, os recetores do domínio 

são atingidos por concentrações inferiores ao valor limite estipulado para a proteção 

da saúde, com ou sem a aplicação do fator F2, com uma margem de segurança 

significativa. 

4.2.8.2 Monóxido de Carbono 
A figura que se segue apresenta o mapa de distribuição de valores máximos das médias octo-

horárias de CO. A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite estipulado no 

Decreto-Lei nº 102/2010 para este poluente, 10 mg.m-3.  

 

Figura 4.2.11 – Campo estimado das concentrações máximas das médias octo-horárias de CO (mg.m-3) 

verificadas no domínio local (Situação Atual). 
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Síntese Interpretativa 

 O mapa de distribuição das concentrações máximas octo-horárias de CO estimadas na 

Situação Atual mostra que em todos os recetores do domínio os valores se mantêm 

numa gama muito reduzida de valores, quando comparados com o valor limite. As 

concentrações mais elevadas deste poluente ocorrem na envolvente da via EN118 e a 

Sul da fábrica de produção de pasta de papel; 

 A distribuição de concentrações máximas octo-horárias de CO mostra ainda que, na 

freguesia de Constância se atingem valores na gama dos 0,005 aos 0,05 mg.m-3. Nas 

restantes freguesias abrangidas pelo domínio (Carregueira, Praia do Ribatejo, Tancos, 

Santa Margarida e Vila Nova da Barquinha) atingem-se valores de concentração octo-

horários de CO inferiores a 0,02 g.m-3. 

 

O quadro que se segue resume os valores máximos estimados para o CO na Situação Atual e 

estabelece a sua comparação com o valor limite legislado. 

 

Quadro 4.2.8 – Resumo dos valores estimados de CO e comparação com o valor limite legislado 

REFERÊNCIA PERÍODO 
VL 

(mg.m-3) 

VE (mg.m-3) 
ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM EXCEDÊNCIAS 

EM N.º SUPERIOR AO PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

Decreto-Lei 

n.º 

102/2010 

Octo-horário 10 0,029 
0,015 

0,058 
0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados 

 

Síntese Interpretativa 

 Os níveis máximos octo-horários de CO estimados na Situação Atual são muito inferiores 

ao valor limite com e sem aplicação do fator F2 aos resultados, para todo o domínio de 

estudo. 
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4.2.8.3 Partículas em Suspensão PM10 
As figuras que se seguem apresentam os mapas de distribuição de valores máximos das 

médias diárias e médios anuais de PM10, respetivamente.  

A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite diário e anual estipulado no 

Decreto-Lei nº 102/2010 para este poluente, 50 µg.m-3 e 40 µg.m-3, respetivamente. 

Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 19,6 g.m-3. 

 

Figura 4.2.12 – Campo estimado das concentrações máximas das médias diárias de PM10 (g.m-3) 

verificadas no domínio local (Situação Atual). 
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Figura 4.2.13 – Campo estimado das concentrações médias anuais de PM10 (g.m-3) verificadas no 

domínio local (Situação Atual). 

 

Síntese Interpretativa 

 O mapa de distribuição das concentrações máximas diárias de PM10 mostra que, na 

Situação Atual, os valores mais elevados ocorrem nos recetores localizados junto da 

EN118, na zona da Carregueira e na zona a Sul da instalação fabril de produção de 

pasta de papel e na envolvente das instalações do Ecoparque (ECODEAL e SISAV). Em 

todo o domínio de estudo os valores máximos horários registados durante o ano em 

análise mantêm-se abaixo dos 50 g.m-3; 

  A distribuição de concentrações máximas diárias de PM10 mostra ainda que, nas 

freguesias de Constância, Carregueira, Santa Margarida e Tancos se atingem valores na 

gama dos 15 aos 25 g.m-3. Nas freguesias de Vila Nova da Barquinha e Praia do 



 

 
 

   

 

 
138/563 

Ribatejo, atingem-se valores máximos que vão dos 15 aos 20 g.m-3; 

 Os valores médios anuais de PM10 são relativamente reduzidos em todo o domínio, na 

Situação Atual, quando comparados com o valor limite anual estipulado para este 

poluente. Os valores mais altos são registados na envolvente da EN118, tal como nos 

valores diários, mas também nas imediações da ECODEAL, demonstrando a influência 

desta em termos de valores de longo termo das PM10; 

 As freguesias de Vila Nova da Barquinha, Tancos, Praia do Ribatejo e Santa Margarida 

apresentam concentrações inferiores a 19,7 g.m-3. As freguesias de Constância e 

Carregueira apresentam concentrações ligeiramente superiores, dos 19,6 aos 20 g.m-

3. 

 

O quadro que se segue resume os valores máximos estimados para as PM10 na Situação Atual e 

estabelece a sua comparação com os respetivos valores limite legislados. Os valores 

apresentados incluem o valor de fundo de 19,6 g.m-3. 

 

Quadro 4.2.9 – Resumo dos valores estimados de PM10 e comparação com os respetivos valores limite 

legislados  

REFERÊNCIA PERÍODO 
VL 

(g.m-3) 

VE (g.m-3) EXC. 

PERMITIDAS 

ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM 

EXCEDÊNCIAS EM N.º SUPERIOR AO 

PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

Decreto-

Lei n.º 

102/2010 

Diário 50 22 
21 

25 
35 0 

0 

0 

Anual 40 20 
20 

20 
- 0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados 
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Síntese Interpretativa 

 O valor máximo diário e anual estimado para as PM10 na Situação Atual mantêm-se abaixo dos 

respetivos valores limite com e sem aplicação do Fator F2 aos resultados, para todo o domínio de 

estudo, com uma margem de segurança significativa; 

 De realçar a relevância do valor de fundo nos valores máximos diários e médios anuais estimados, 

dado que, por si só, representa metade do valor limite anual estipulado para este poluente. 

4.2.8.4 Partículas em Suspensão PM2.5 
A figura que se segue apresenta o mapa de distribuição de valores médios anuais de PM2.5. A 

escala de concentrações aplicada abrange o valor limite anual estipulado no Decreto-Lei nº 

102/2010 para este poluente, 25 µg.m-3. Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 

10,5 g.m-3. 

 

Figura 4.2.14 – Campo estimado das concentrações médias anuais de PM2.5 (g.m-3) verificadas no domínio 

local (Situação Atual). 
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Síntese Interpretativa 

 Na Situação Atual, os valores médios anuais de PM2.5 são relativamente reduzidos em 

todo o domínio, quando comparados com o valor limite anual estipulado para este 

poluente. Os valores mais altos são registados na envolvente da EN118 e nas 

imediações da ECODEAL, demonstrando a influência destas fontes em termos de 

valores de longo termo das PM2.5; 

 A distribuição de concentrações médias anuais de PM2.5 mostra ainda que, nas 

freguesias abrangidas pelo domínio de estudo (Constância, Carregueira, Santa 

Margarida, Tancos, Vila Nova da Barquinha e Praia do Ribatejo) se atingem valores 

muito próximos do valor de fundo, demonstrando a fraca influência das fontes 

emissoras consideradas nos valores estimados.  

 

O quadro que se segue resume os valores máximos estimados para as PM2.5 na Situação Atual 

e estabelece a sua comparação com o respetivo valor limite legislado. Os valores apresentados 

contemplam o valor de fundo estimado para este poluente, 10,5 g.m-3. 

 

Quadro 4.2.10 – Resumo dos valores estimados de PM2.5 e comparação com os respetivos valores limite 

legislados  

REFERÊNCIA PERÍODO 
VL 

(g.m-3) 

VE (g.m-3) 
ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM EXCEDÊNCIA 

AO VALOR LIMITE 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

Decreto-

Lei n.º 

102/2010 

Anual 
25   

(2015) 
10,9 

10,7 

11,3 
0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das 

condições reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos 

valores estimados 
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Síntese Interpretativa 

 O valor máximo anual de PM2.5 registado no domínio de simulação da Situação Atual 

mantém-se abaixo do valor limite com e sem aplicação do Fator F2 aos resultados, 

com uma margem de segurança significativa; 

 De realçar a relevância do valor de fundo nos valores médios anuais estimados de 

PM2.5. 
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4.2.8.5 Dióxido de Enxofre 
As figuras que se seguem apresentam os mapas de distribuição de valores máximos das 

médias horárias e diárias de SO2, respetivamente. O mapa de distribuição não é apresentado 

para os valores anuais de SO2, porque estes são avaliados apenas para a proteção dos 

ecossistemas, devendo restringir-se a recetores afastados pelo menos 5 km de zonas 

urbanizadas (não aglomerações), indústrias ou vias de tráfego com mais de 50000 veículos por 

dia. Logo, o domínio de estudo não apresenta recetores adequados à avaliação do impacte nos 

ecossistemas pelos valores de SO2 anual. 

A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite horário e diário estipulado no 

Decreto-Lei nº 102/2010 para este poluente, 350 µg.m-3 e 125 µg.m-3, respetivamente. 

Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 1,2 g.m-3. 

 

Figura 4.2.15 – Campo estimado das concentrações máximas das médias horárias de SO2 (g.m-3) 

verificadas no domínio local (Situação Atual). 
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Figura 4.2.16 – Campo estimado das concentrações máximas das médias diárias de SO2 (g.m-3) 

verificadas no domínio local (Situação Atual). 

Síntese Interpretativa 

 Na Situação Atual, os valores horários e diários estimados de SO2 atingem o pico de 

concentração nos recetores a Sul da indústria de pasta de papel. A partir desse foco as 

manchas distribuem-se para Sul diminuindo gradualmente as suas concentrações até 

atingirem valores muito reduzidos nas zonas mais afastadas dessa fonte emissora. De 

realçar que os valores estimados resultam apenas do funcionamento das fontes 

industriais, dado que o tráfego rodoviário tem emissões desprezáveis deste poluente; 

 A análise do mapa de valores horários e diários de SO2 da Situação Atual mostra que a 

freguesia de Constância é atingida por concentrações horárias e diárias entre os 10 e 

os 200 µg.m-3 e os 2 e os 50 µg.m-3, respetivamente. As restantes freguesias 

abrangidas pelo domínio (Vila Nova da Barquinha, Carregueira, Tancos e Praia do 

Ribatejo) são atingidas por concentrações máximas horárias e diárias inferiores a 20 
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µg.m-3 e a 5 µg.m-3, respetivamente. 

O quadro que se segue resume os valores máximos estimados para o SO2 na Situação Atual e 

estabelece a sua comparação com os respetivos valores limite legislados. Os valores 

apresentados incluem o valor de fundo de 1,2 g.m-3. 

 

Quadro 4.2.11 – Resumo dos valores estimados de SO2 e comparação com os respetivos valores limite 

legislados  

REFERÊNCIA PERÍODO 
VL 

(g.m-3) 

VE (g.m-3) EXC. 

PERMITIDAS 

ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM 

EXCEDÊNCIAS EM N.º SUPERIOR AO 

PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

Decreto-

Lei n.º 

102/2010 

Horário 350 136 
69 

270 
24 0 

0 

0 

Diário 125 22 
12 

43 
3 0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados 

Síntese Interpretativa 

 Os valores máximos horário e diário estimados para o SO2 na Situação Atual não 

ultrapassam os respetivos valores limite de proteção da saúde humana no domínio em 

análise, com e sem aplicação do factor F2 aos valores estimados. 

 

4.2.8.6 Chumbo 
A figura que se segue apresenta o mapa de distribuição de valores das médias anuais de 

Chumbo. A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite estipulado no Decreto-Lei 

nº 102/2010 para este poluente, 0,5 µg.m-3.  
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Figura 4.2.17– Campo estimado das concentrações médias anuais de Pb (g.m-3) verificadas no domínio 

local (Situação Atual). 

Síntese Interpretativa 

 Na Situação Atual, os valores anuais estimados de chumbo apresentam os valores mais 

elevados ao longo de toda a EN118, mantendo-se em níveis inferiores ao valor limite 

em todo o domínio; 

 A análise do mapa de chumbo da Situação Atual mostra que as freguesias de 

Carregueira e Constância são atingidas por concentrações médias anuais entre os 

0,002 e os 0,1 µg.m-3. As freguesias de Tancos e de Praia do ribatejo são atingidas por 

concentrações médias anuais um pouco inferiores, na gama dos 0,002 a 0,01 µg.m-3. 

Por fim, as freguesias de Vila Nova da Barquinha e Santa Margarida são atingidas por 

concentrações médias anuais inferiores a 0,002 µg.m-3. 
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O quadro que se segue resume os valores máximos estimados para o Chumbo na Situação 

Atual e estabelece a sua comparação com o valor limite legislado. 

 

Quadro 4.2.12 – Resumo dos valores estimados de Pb e comparação com o valor limite legislado 

REFERÊNCIA PERÍODO 
VL 

(g.m-3) 

VE (g.m-3) 
ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM EXCEDÊNCIAS 

EM N.º SUPERIOR AO PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

Decreto-Lei 

n.º 

102/2010 

Anual 0,5 0,068 
0,034 

0,137 
0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados 

Síntese Interpretativa 

 Os valores médios anuais de chumbo estimados na Situação Atual para todo o domínio 

de estudo são inferiores ao valor limite de proteção da saúde humana, com e sem 

aplicação do fator F2 aos resultados. 

 

4.2.8.7 Arsénio 
A figura apresenta o mapa de distribuição de valores das médias anuais de arsénio. A escala de 

concentrações aplicada abrange o valor limite estipulado no Decreto-Lei nº 102/2010 para 

este poluente, 6 ng.m-3. 
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Figura 4.2.18 – Campo estimado das concentrações médias anuais de As (ng.m-3) verificadas no domínio 

local (Situação Atual). 

Síntese Interpretativa 

 Na Situação Atual, os valores anuais estimados de arsénio apresentam os valores mais 

elevados ao longo de toda a EN118, mantendo-se em níveis inferiores ao valor limite 

em todo o domínio; 

 A análise do mapa de arsénio da Situação Atual mostra que as freguesias de 

Carregueira, Constância, Tancos e de Praia do Ribatejo são atingidas por 

concentrações médias anuais entre os 1,0E-06 e 1,0E-04 ng.m-3. As freguesias de Vila 

Nova da Barquinha e Santa Margarida são atingidas por concentrações médias anuais 

de arsénio inferiores a1E-06 ng.m-3. 
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O quadro que se segue resume os valores máximos estimados para o arsénio na Situação Atual 

e estabelece a sua comparação com o valor limite legislado. 

 

Quadro 4.2.13 – Resumo dos valores estimados de As e comparação com o valor limite legislado 

REFERÊNCIA PERÍODO 
VL 

(ng.m-3) 

VE (ng.m-3) 
ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM EXCEDÊNCIAS 

EM N.º SUPERIOR AO PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

Decreto-Lei 

n.º 

102/2010 

Anual 6 7,0E-05 
3,5E-05 

1,4E-04 
0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados 

Síntese Interpretativa 

 Os valores médios anuais de arsénio estimados na Situação Atual para todo o domínio 

de estudo são, pelo menos, 4 ordens de grandeza inferiores ao valor limite de 

proteção da saúde humana, com e sem aplicação do fator F2 aos resultados. 

 

4.2.8.8 Cádmio 
A próxima figura apresenta o mapa de distribuição de valores das médias anuais de cádmio. A 

escala de concentrações aplicada abrange o valor limite estipulado no Decreto-Lei nº 102/2010 

para este poluente, 5 ng.m-3. 
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Figura 4.2.19 – Campo estimado das concentrações médias anuais de Cd (ng.m-3) verificadas no domínio 

local (Situação Atual). 

Síntese Interpretativa 

 Na Situação Atual, os valores anuais estimados de cádmio apresentam os valores mais 

elevados ao longo da EN118, mantendo-se em níveis inferiores ao valor limite em todo 

o domínio; 

 A análise do mapa de cádmio da Situação Atual mostra que as freguesias de 

Carregueira, Constância, Tancos e de Praia do Ribatejo são atingidas por 

concentrações médias anuais entre os 1E-03 e 5E-03 ng.m-3. As freguesias de Vila Nova 

da Barquinha e Santa Margarida são atingidas por concentrações médias anuais de 

cádmio inferiores a 2E-03 ng.m-3. 
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O quadro que se segue resume os valores máximos estimados para o cádmio na Situação Atual 

e estabelece a sua comparação com o valor limite legislado. 

 

Quadro 4.2.14 - Resumo dos valores estimados de Cd e comparação com o valor limite legislado 

REFERÊNCIA PERÍODO 
VL 

(ng.m-3) 

VE (ng.m-3) 
ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM EXCEDÊNCIAS 

EM N.º SUPERIOR AO PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

Decreto-Lei 

n.º 

102/2010 

Anual 5 3,2E-03 
1,6E-03 

6,4E-03 
0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados 

Síntese Interpretativa 

 Os valores médios anuais de cádmio estimados na Situação Atual para todo o domínio 

de estudo são inferiores ao valor limite de proteção da saúde humana, com e sem 

aplicação do fator F2 aos resultados, com uma margem de segurança significativa. 

 

4.2.8.9 Níquel 
A figura que se segue apresenta o mapa de distribuição de valores das médias anuais de 

Níquel. A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite estipulado no Decreto-Lei nº 

102/2010 para este poluente, 20 ng.m-3.  
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Figura 4.2.20 – Campo estimado das concentrações médias anuais de Ni (ng.m-3) verificadas no domínio 

local (Situação Atual). 

Síntese Interpretativa 

 Na Situação Atual, os valores anuais estimados de níquel apresentam os valores mais 

elevados ao longo da EN118, mantendo-se em níveis inferiores ao valor limite em todo 

o domínio; 

 A análise do mapa de níquel da Situação Atual mostra que as freguesias de 

Carregueira, Constância, Tancos e de Praia do Ribatejo são atingidas por 

concentrações médias anuais entre os 0,001 e 0,005 ng.m-3. As freguesias de Vila Nova 

da Barquinha e Santa Margarida são atingidas por concentrações médias anuais de 

cádmio inferiores a 0,002 ng.m-3. 
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O quadro que se segue resume os valores máximos estimados para o Níquel na Situação Atual 

e estabelece a sua comparação com o valor limite legislado. 

 

Quadro 4.2.15 – Resumo dos valores estimados de Ni e comparação com o valor limite legislado 

REFERÊNCIA PERÍODO 
VL 

(ng.m-3) 

VE (ng.m-3) 
ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM EXCEDÊNCIAS 

EM N.º SUPERIOR AO PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

Decreto-Lei 

n.º 

102/2010 

Anual 20 3,7E-03 
1,9E-03 

7,4E-03 
0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados 

Síntese Interpretativa 

 Os valores médios anuais de níquel estimados na Situação Atual para todo o domínio 

de estudo são, pelo menos, 4 ordens de grandeza inferiores ao valor limite de 

proteção da saúde humana, com e sem aplicação do fator F2 aos resultados. 

 

4.2.8.10 Cobre 
A figura que se segue apresenta o mapa de distribuição de valores máximos das médias diárias 

de cobre emitidas fontes da Situação Atual. A escala de concentrações aplicada abrange o 

valor limite de proteção da saúde humana estipulado nos Critérios de Qualidade do Ar de 

Ontário (Canadá) para este poluente, 50 µg.m-3. 
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Figura 4.2.21 – Campo estimado das concentrações máximas diárias de cobre (g.m-3) verificadas no 

domínio local (Situação Atual). 

Síntese Interpretativa 

 Na Situação Atual, os valores máximos diários de cobre apresentam os valores mais 

elevados ao longo da EN118, mantendo-se em níveis inferiores ao valor limite em todo 

o domínio; 

 A análise do mapa de valores máximos diários de cobre mostra que, na Situação Atual, 

as freguesias de Carregueira, Constância, Tancos e de Praia do Ribatejo são atingidas 

por concentrações máximas diárias inferiores a 5,0E-05 µg.m-3. As freguesias de Vila 

Nova da Barquinha e Santa Margarida são atingidas por concentrações médias anuais 

de cádmio inferiores a 5,0E-06 µg.m-3. 

O quadro que se segue resume os valores máximos estimados para o cobre na Situação Atual e 

estabelece a sua comparação com o valor limite legislado. 
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Quadro 4.2.16 – Resumo dos valores estimados de cobre e comparação com o valor limite legislado. 

REFERÊNCIA PERÍODO 
VL 

(g.m-3) 

VE (g.m-3) 
ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM EXCEDÊNCIAS 

EM N.º SUPERIOR AO PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

Critérios Qualidade 

do Ar de Ontário 
Diário 50 5,0E-05 

2,5E-05 

1,0E-04 
0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados 

Síntese Interpretativa 

 Os valores máximos diários de cobre estimados na Situação Atual para todo o domínio 

de estudo são, pelo menos, 5 ordens de grandeza inferiores ao valor limite de 

proteção da saúde humana, com e sem aplicação do fator F2 aos resultados. 

 

4.2.8.11 Crómio Hexavalente  
Uma vez que as emissões inseridas no modelo correspondem ao crómio total, os valores 

estimados em ar ambiente foram corrigidos para valores de crómio hexavalente, assumindo a 

distribuição de crómio de 24% Cr VI e 76% de Cr III, baseada em medições realizadas junto de 

fontes fixas e em linha1,2.  

Assim, as próximas figuras apresentam os mapas de distribuição de valores máximos das 

médias diárias e médios anuais de crómio hexavalente (Cr VI), respetivamente.  

A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite diário e anual estipulado nos 

Critérios de Qualidade do Ar de Ontário (Canadá), 0,35 ng.m-3 e 0,07 ng.m-3, respetivamente. 

                                                             

1 Technical Support Document - National Scale Modeling of Air Toxics for the Final Mobile Source Air Toxics Rule. Emissions, 

Monitoring and Analysis Division - Office of Air Quality Planning and Standards U.S. Environmental Protection Agency Research 

Triangle Park, North Carolina 

2 Guidelines for Metal and Metalloids in Ambient Air for the Protection of Human Health. Expert Panel 
on Air Quality Standards May 2009 
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Figura 4.2.22 – Campo estimado das concentrações máximas diárias de Cr VI (ng.m-3) verificadas no 

domínio local (Situação Atual). 
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Figura 4.2.23 – Campo estimado das concentrações médias anuais de Cr VI (ng.m-3) verificadas no domínio 

local (Situação Atual). 

 

Síntese Interpretativa 

 Na Situação Atual, os valores máximos diários e médios anuais de Cr VI apresentam os 

valores mais elevados ao longo da EN118, mantendo-se em níveis inferiores aos 

respetivos valores limite em todo o domínio. A distribuição de valores médios anuais 

evidencia também a contribuição das restantes vias do domínio local; 

 A análise do mapa de valores máximos diários de Cr VI mostra que, na Situação Atual, 

as freguesias de Carregueira, Constância, Tancos e de Praia do Ribatejo são atingidas 

por concentrações máximas diárias entre 1,0E-03 e 1,0E-02 ng.m-3. As freguesias de 

Vila Nova da Barquinha e Santa Margarida são atingidas por concentrações médias 

anuais de Cr VI inferiores a 1,0E-03 ng.m-3; 

 Em termos de valores anuais, as freguesias de Carregueira, Constância, Tancos e de 

Praia do Ribatejo são atingidas por concentrações de Cr VI entre os 2,0E-05 e os 2,0E-
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03 ng.m-3. As freguesias de Vila Nova da Barquinha e Santa Margarida são atingidas por 

concentrações médias anuais de Cr VI inferiores a 2,0E-04 ng.m-3. 

 

O quadro que se segue resume os valores máximos estimados para o Crómio na Situação Atual 

e estabelece a sua comparação com o valor limite legislado. 

 

Quadro 4.2.17– Resumo dos valores estimados de Cr VI e comparação com o valor limite legislado 

REFERÊNCIA PERÍODO 
VL 

(ng.m-3) 

VE (ng.m-3) 

ÁREA AFETADA (km2) COM 

EXCEDÊNCIAS EM N.º SUPERIOR AO 

PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

Critérios Qualidade 

do Ar de Ontário 

Diário 0,35 8,1E-03 
4,1E-03 

1,6E-02 
0 

0 

0 

Anual 0,07 1,7E-03 
8,5E-04 

3,4E-03 
0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados 

 

Síntese Interpretativa 

 Na Situação Atual não se verificam concentrações diárias e anuais de Crómio VI em ar 

ambiente superiores aos respetivos valores limite, com e sem aplicação do fator F2 aos 

valores estimados, em todo domínio. 

 

4.2.8.12 Mercúrio 
A figura que se segue apresenta o mapa de distribuição de valores de concentração médios 

anuais de mercúrio (Hg). A escala de concentrações aplicada abrange o valor guia indicado na 

Organização Mundial de Saúde para este poluente, 1µg.m-3.  
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Figura 4.2.24 – Campo estimado das concentrações médias anuais de Hg (g.m-3) verificadas no domínio 

local (Situação Atual). 

 

Síntese Interpretativa 

 Na Situação Atual, verifica-se que em todo o domínio os valores médios anuais de 

mercúrio são inferiores ao valor limite estabelecido pela OMS. Os valores mais 

elevados ocorrem em alguns troços da via EN118; 

 As freguesias mais próximas da via de tráfego EN118 (Carregueira, Tancos, Praia do 

Ribatejo e Constância) apresentam concentrações de mercúrio entre 1,0E-06 e 5,0E-06 

µg.m-3. As restantes freguesia abrangidas pelo domínio de simulação local (Santa 

Margarida e Vila Nova da Barquinha) são afetadas por concentrações médias anuais de 

Hg inferiores a 2,0E-06 µg.m-3. 

 



 

 
 

   

 

 
159/563 

A que se segue resume os valores máximos estimados para o Mercúrio na Situação Atual e 

estabelece a sua comparação com o valor limite legislado. 

 

Quadro 4.2.18 – Resumo dos valores estimados de Hg e comparação com o valor limite legislado 

REFERÊNCIA PERÍODO 
VL 

(g.m-3) 

VE (g.m-3) 
ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM EXCEDÊNCIAS 

EM N.º SUPERIOR AO PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

OMS Anual 1 2,4E-06 
1,2E-06 

4,8E-06 
0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados 

Síntese Interpretativa 

 Os valores médios anuais de mercúrio estimados na Situação Atual para todo o 

domínio de estudo são, pelo menos, 6 ordens de grandeza inferiores ao valor limite de 

proteção da saúde humana, com e sem aplicação do fator F2 aos resultados. 
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4.2.8.13 Cloreto de Hidrogénio 
A próxima figura apresenta o mapa de distribuição de valores de concentração máximos das 

médias diárias de Cloreto de Hidrogénio. A escala de concentrações aplicada abrange o valor 

guia indicado pelos Critérios para a Qualidade do Ar de Ontário (Canada) para este poluente, 

20 µg.m-3. 

 

 

Figura 4.2.25 – Campo estimado das concentrações máximas diárias de HCl (g.m-3) verificadas no domínio 

local (Situação Atual). 

Síntese Interpretativa 

 O mapa de concentrações de Cloreto de Hidrogénio representativo da Situação Atual, 

mostra que os valores máximos diários estimados para este poluente atingem 

concentrações reduzidas em todo o domínio de estudo. Os valores mais elevados 
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ocorrem na envolvente da ECODEAL, única fonte emissora deste poluente na Situação 

Atual; 

 As freguesias abrangidas pelo domínio local são atingidas por concentrações máximas 

diárias inferiores a 5,0E-3 µg.m-3. 

 

O quadro que se segue resume os valores máximos estimados para cloreto de hidrogénio na 

Situação Atual e estabelece a sua comparação com o valor limite legislado. 

 

Quadro 4.2.19 – Resumo dos valores estimados de HCl e comparação com o valor limite legislado 

REFERÊNCIA PERÍODO 
VL 

(g.m-3) 

VE (g.m-3) 

ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM 

EXCEDÊNCIAS EM N.º SUPERIOR AO 

PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

Critérios 

Qualidade do Ar 

de Ontário 

Diário 20 0,04 
0,02 

0,08 
0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados 

Síntese Interpretativa 

 Na Situação Atual, os níveis máximos diários de cloreto de hidrogénio mantêm-se 

bastante aquém do valor limite estipulado nos critérios de qualidade do ar de Ontário 

vanádio, com e sem aplicação do fator F2 aos valores estimados. 

 

4.2.9 Modelação regional da dispersão de poluentes  
A modelação regional é aplicada aos poluentes NO2 e O3, assumindo as emissões de 9 fontes 

industriais atualmente em funcionamento e a contribuição do tráfego rodoviário dos principais 

eixos viários que atravessam o domínio regional. 

O valor de fundo de cada poluente foi aplicado a todos os recetores do domínio de estudo. 
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4.2.9.1 Ozono 
As figuras que se seguem apresentam o mapa de distribuição de valores máximos das médias 

horárias e octo-horárias de O3. A escala de concentrações aplicada abrange os valores dos 

limiares horários de informação e de alerta (180 e 240 µg.m-3) assim como o valor limite octo-

horário (120 µg.m-3) estipulados no Decreto-Lei nº 102/2010 para este poluente.  

A modelação entra em linha de conta com o valor de fundo para o ozono (66 µg.m-3), medido 

na Estação da Chamusca. 

  

Figura 4.2.26 – Campo estimado das concentrações máximas das médias horárias de O3 (g.m-3) 

verificadas no domínio regional (Situação Atual). 
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Figura 4.2.27 – Campo estimado das concentrações máximas das médias octo-horárias de O3 (g.m-3) 

verificadas no domínio regional (Situação Atual). 

Síntese Interpretativa 

 O mapa das concentrações máximas horárias evidencia que, na Situação Atual, em 

nenhum recetor é ultrapassado o limiar horário de informação ou de alerta, sendo que 

as concentrações mais elevadas se encontram na gama entre 150 e 165 g.m-3, na 

área central e sul do domínio; 

 O mapa das concentrações máximas das médias corridas octo-horárias evidencia que, 

na Situação Atual, a grande maioria do domínio se encontra em gamas de 

concentração superior ao valor-limite de 120 g.m-3. As concentrações máximas 

encontram-se no sector sudeste do domínio, afastado das fontes de emissão 

presentes no domínio. 
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O quadro que se segue resume os valores máximos estimados à escala regional para o ozono 

na Situação Atual e estabelece a sua comparação com o valor limite legislado.  

Uma vez que o modelo regional usado (TAPM) é eulariano não se aplica o fator F2 aos 

resultados, como se faz com os modelos gaussianos (AERMOD, escala local). 

 

Quadro 4.2.20 – Resumo dos valores estimados de O3 e comparação com o valor limite legislado. 

REFERÊNCIA PERÍODO 
VL 

(g.m-3) 
VE (g.m-3) 

EXC. 

PERMITIDAS 

ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM 

EXCEDÊNCIAS EM N.º SUPERIOR AO 

PERMITIDO 

Decreto-Lei 

n.º 

102/2010 

Horário (limiar de 

informação) 
180 

156 - 

0 

Horário (limiar de 

alerta) 
240 0 

Octo-horário  120 140 25 0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

Síntese Interpretativa 

 O quadro mostra que o valor máximo horário se encontra abaixo do limiar de 

informação e do limiar de alerta em todas as horas do ano, para toda a extensão do 

domínio; 

 O valor máximo das médias corridas octo-horárias é de 140 g.m-3, superior ao valor 

limite. No entanto, em nenhum recetor ocorrem valores superiores a 120 g.m-3 em 

mais do que 25 dias do ano, não havendo portanto qualquer secção do domínio em 

incumprimento da legislação. 

 

4.2.9.2 Dióxido de azoto 
As próximas figuras apresentam os mapas regionais de distribuição de valores das máximas 

das médias horárias e médias anuais de NO2, respetivamente. A escala de concentrações 

aplicada abrange os valores limite estipulados no Decreto-Lei nº 102/2010 para este poluente, 

200 µg.m-3 e 40 µg.m-3, respetivamente. 

A modelação entra em linha de conta com o valor de fundo para o dióxido de azoto (6,9 µg.m-

3), medido na Estação da Chamusca. 
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Figura 4.2.28 – Campo estimado das concentrações máximas das médias horárias de NO2 (g.m-3) 

verificadas no domínio regional (Situação Atual). 
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Figura 4.2.29 – Campo estimado das concentrações médias anuais de NO2 (g.m-3) verificadas no domínio 

regional (Situação Atual). 

Síntese Interpretativa 

 As imagens mostram que as concentrações máximas de NO2 se encontram 

confortavelmente abaixo dos valores limite, em qualquer recetor do domínio. 

 Os valores máximos ocorrem na gama entre 50 e 100 g.m-3 para os máximos horários 

e entre 10 e 15 g.m-3 para as médias horárias, sendo evidente a contribuição do 

tráfego rodoviário para os valores máximos. 

O quadro que se segue resume os valores máximos estimados à escala regional para o NO2 na 

Situação Atual e estabelece a sua comparação com o valor limite legislado. 

Uma vez que o modelo regional usado (TAPM) é eulariano não se aplica o fator F2 aos 

resultados, como se faz com os modelos gaussianos (AERMOD, escala local). 
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Quadro 4.2.21 – Resumo dos valores estimados de NO2 e comparação com o valor limite legislado 

REFERÊNCIA PERÍODO 
VL 

(g.m-3) 
VE (g.m-3) 

EXC. 

PERMITIDAS 

ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM 

EXCEDÊNCIAS EM N.º SUPERIOR AO 

PERMITIDO 

Decreto-

Lei n.º 

102/2010 

Horário 200 82 18 0 

Anual 40 12,9 - 0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

Síntese Interpretativa 

 Do quadro conclui-se que não existem excedências aos valores limite, quer horário quer 

anual, para o poluente NO2. 

4.2.9.3 Comparação entre os valores estimados e os valores medidos 
Os valores estimados no domínio regional devem cumprir os objetivos de qualidade da 

modelação, estipulados no Decreto-Lei nº 102/2010. Estes objetivos representam os níveis de 

precisão e exatidão do método de avaliação por modelação, definidos como o “desvio máximo 

dos níveis de concentração medidos e calculados durante o período considerado pelo valor 

limite, sem ter em conta a sequência dos acontecimentos”. 

O desvio entre os valores estimados e medidos é normalizado face ao valor limite legislado, 

para o poluente e período de integração em análise, segundo as indicações do guia 

interpretativo da Diretiva da Qualidade do Ar3, que deu origem ao Decreto-Lei nº 102/2010, 

encontrando-se representado na equação 1. 

 

       
  (1) 

Onde, 

VL – Valor Limite estipulado para o período de integração do poluente em estudo; 

OVL- Valor observado mais próximo do Valor Limite; 

                                                             

3 FAIRMODE (Forum for Air Quality Modeling in Europe), 2010, “Guidance on the use of models for the 
European Air Quality Directive”, (disponível em http://fairmode.ew.eea.europa.eu/) 
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EVL - Valor estimado no local de observação que corresponde à mesma posição no ranking 

(valores distribuídos do maior para o mais pequeno) do valor observado utilizado.  

(Isto é, se o valor observado mais próximo do VL for o valor mais alto do período em estudo, 

então deve utilizar-se o valor máximo estimado. Mas, se o valor observado mais próximo do VL 

for o 3º maior valor medido no período de estudo, deve utilizar-se também o terceiro valor 

máximo estimado.) 

 

A comparação dos valores de O3 e NO2 obtidos na simulação com as medições da Estação da 

Chamusca, inserida no domínio regional, permite verificar a consistência do modelo face aos 

valores reais. No entanto, esta comparação é efetuada partindo do pressuposto que os valores 

medidos estão perfeitamente corretos, e que os equipamentos estão calibrados e a incerteza 

quantificada nos valores apresentados. O limite máximo de incerteza previsto na legislação em 

vigor é de 15% do valor limite anual. É de salientar também que as estações mais periféricas 

podem estar sob o efeito de outras fontes não consideradas na modelação, pelo que a 

comparação entre uma observação local, de representatividade desconhecida, e a modelação 

numérica, deverá ser feita com a devida ponderação. 

No quadro que se segue é apresentada a comparação entre os valores máximos e médios de 

NO2 e O3 obtidos nas simulações e registados na Estação de Monitorização Qualidade do Ar 

(EMQA) inserida no domínio de estudo (Chamusca), durante o ano meteorológico considerado 

na simulação (2008). As simulações foram efetuadas para o local de implantação da EMQA. 

Quadro 4.2.22 – Comparação entre os valores máximos e médios de NO2 e O3 estimados na Situação de 

Referência e medidos em 2008 na Estação de Monitorização da Qualidade do Ar de Chamusca 

POLUENTE CONCENTRAÇÃO VALOR MEDIDO VALOR ESTIMADO  VARIAÇÃO (%) 
OBJECTIVO DE 

QUALIDADE (%) 

NO2 
Máxima horária 50,1 33,9 8 50 

Média anual 7,3 7,2 0 30 

O3 
Horária 1 179 140 22 50 

Octo-horária 2 120 94 22 50 

(1) Quarto valor máximo medido e estimado; 

(2) Centésimo sexagésimo primeiro valor máximo medido e estimado. 
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Constata-se que o modelo regional estima adequadamente os valores de concentração de NO2 

e O3, pois no ponto de medição apresenta variações entre os valores estimados e medidos em 

cumprimento dos objetivos da qualidade, segundo o método de avaliação da Diretiva Europeia 

da Qualidade do Ar. 

 

4.3 BIOLOGIA / ECOLOGIA 

4.3.1 Introdução 

No que respeita à componente ecologia, consideram-se duas áreas de estudo, 

designadamente, uma área que compreende um buffer de 2000m em redor do projeto, onde 

serão avaliados os impactes na área de implantação do projeto e sua envolvente mais próxima, 

e uma área que compreende um buffer de 7000m, onde será avaliada a perturbação potencial 

sobre as comunidades biológicas aqui existentes resultante da presença do projeto (Desenho 

EIA.00.BIO.01). As áreas serão ainda consideradas para a análise de risco e para o modelo de 

dispersão. A primeira área insere-se totalmente na quadrícula UTM 10x10km ND56, 

caracterizando-se principalmente pela presença de uma área humanizada com carácter 

industrial, o Eco Parque do Relvão, onde o projeto se irá inserir, bem como pelas extensas 

áreas de eucaliptal, povoamentos de sobreiro e matos com quercíneas dispersas. De referir 

que a inserção do projeto far-se-á na área industrializada referida, numa estrutura que está a 

ser construída e que será utilizada para estes fins pela empresa. O CIGR da Ambimed situar-se-

á assim num pavilhão pertencente à Resitejo confinando a Norte com a estrada de acesso e 

com um aterro de Residuos Industriais banais, a Oeste com o novo Centro de Tratamento 

Mecânico biológico da Resitejo e a Sul com a nova célula de RSU da Resitejo. 

A segunda área de estudo abrange, além do concelho da Chamusca, ainda os concelhos de 

Constância e Vila Nova da Barquinha, inserindo-se nas quadrículas 10x10km ND45, ND46, 

ND55, ND56, ND65 e ND66. Nesta área, regista-se a presença de algumas povoações, 

nomeadamente, da Carregueira, Arrepiado, Praia do Ribatejo e Sta. Margarida da Coutada. 

Salienta-se ainda a presença do rio Tejo na parte norte da área. 

Segundo a carta ecológica nacional (in Atlas do Ambiente, Instituto do Ambiente), a região 

onde o projeto se insere encontra-se numa zona atlante-mediterrânica a sub-mediterrânica. A 

precipitação média anual varia entre 600 e 700mm, enquanto a temperatura do ar se situa 

entre os 16⁰C e 17,5⁰C. 
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Este capítulo tem como objetivo caracterizar os valores naturais presentes na área de 

intervenção do projeto, bem como, suportar a avaliação dos previsíveis impactes decorrentes 

das ações do projeto sobre a flora e fauna, e, caso necessário, as medidas de minimização ou 

compensação mais adequadas e eficazes. 

Tendo em conta a tipologia do projeto em estudo, considerou-se que os valores ecológicos 

potencialmente mais suscetíveis de serem afetados pelo projeto são os grupos dos 

vertebrados, em particular os grupos associados ao meio aquático, como a herpetofauna, bem 

como os biótopos e habitats na área do projeto e envolvente mais próxima. Deste modo, é 

principalmente sobre estas condicionantes que recai a análise efetuada no presente relatório. 

No entanto, será tida em consideração a ocorrência de outros grupos faunísticos e florísticos 

sempre que relevante. 

4.3.2 Metodologia 

4.3.2.1 Identificação de Áreas classificadas e Important Bird Areas (IBAs) 

Para a identificação das principais condicionantes elaborou-se um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) onde se sobrepuseram os elementos vetoriais do projeto aos limites das Áreas 

Classificadas incorporadas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) definido no 

Decreto-Lei 142/2008, de 24 de Julho. O SNAC engloba a Rede Nacional de Áreas Protegidas 

(RNAP), as áreas classificadas que integram a Rede Natura 2000 e as demais áreas classificadas 

ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português. Verificou-se 

ainda se o local em estudo faz parte de alguma Área Importante para as Aves (IBA – estatuto 

atribuído pela BirdLife International aos locais mais importantes do planeta para a avifauna) 

(Costa et al., 2003). 

4.3.2.2 Flora e vegetação 

Trabalho de campo 

O trabalho de campo foi efetuado nos dias nos dias 31 de outubro e 2 de novembro de 2012, 

tendo como objetivos a elaboração da cartografia da área de estudo, a identificação/ 

confirmação da presença de habitats e espécies florísticas com importância conservacionista. 

Para avaliar a área coberta foram adotadas metodologias distintas para a envolvente próxima 

(buffer <2km) e afastada (buffer 2-7km) do projeto, tendo os trabalhos de campo incidido 

principalmente na envolvente próxima. A cartografia da área de estudo foi elaborada a uma 

escala de 1:5 000 na envolvente próxima e a uma escala de 1:50 000 na envolvente afastada, 

tendo-se utilizado como base a cartografia de solos Corine Land Cover (ano 2006) e detalhado 
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a mesma com base em interpretação do ortofotomapas. Neste último caso, a tipologia original 

foi reclassificada num menor número de tipos de solos, consistentes com a variação de 

padrões de agregação das espécies nos tipos de vegetação espontânea dominantes na 

paisagem.  

Durante o trabalho de campo realizaram-se 15 pontos de amostragem de flora distribuídos 

pela área de estudo, nos quais se procurou amostrar as espécies da flora existente nos 

biótopos mais representativos (ver próximo quadro; Desenho EIA.00.BIO.02). Em cada ponto 

de amostragem registaram-se as espécies presentes, procedendo-se à recolha de material 

para posterior identificação em laboratório, sempre que necessário. Durante as diversas 

deslocações efetuadas pela área de estudo foram ainda registadas as diferentes espécies de 

flora presentes, de forma a completar ao máximo o elenco florístico da área. 

Para cada biótopo foram identificadas as espécies dominantes no mesmo. Foram ainda 

identificadas, sempre que possível, as espécies bioindicadoras dos Habitats da Rede Natura 

2000. No caso de não ser possível a identificação da espécie no local, a mesma foi recolhida e 

posteriormente identificada em laboratório com recurso a bibliografia adequada (Franco & 

Afonso, 1994; Franco & Afonso, 1998; 2003; Franco, 1984; Castroviejo, 2001).  

No próximo quadro são identificados os locais, bem como os biótopos onde se inseriram. 

Quadro 4.3.1 - Caracterização dos locais de amostragem da flora. 

Locais de Amostragem Biótopo 

PF01 Eucaliptal 

PF02 Linha de água 

PF03 Eucaliptal 

PF04 Charca 

PF05 Povoamento de sobreiro 

PF06 Matos com quercíneas 

PF07 Matos 

PF08 Eucaliptal 

PF09 Montado 
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Locais de Amostragem Biótopo 

PF10 Acacial 

PF11 Povoamento de sobreiro 

PF12 Montado 

PF13 Charca 

PF14 Pastagem 

PF15 Linha de água 

 

Pesquisa bibliográfica 

Para complementar a listagem de espécies florísticas obtida durante o trabalho de campo, foi 

efetuada pesquisa bibliográfica na qual foram consultados os trabalhos mais relevantes sobre 

flora e vegetação da região e que se encontram listados no próximo quadro. 

Na identificação das espécies foi utilizada a obra de Castroviejo et al. (1986-2001) para os taxa 

já publicados e a Nova Flora de Portugal para as restantes. A nomenclatura utilizada para as 

espécies de flora foi a definida pela Associação Portuguesa de Fitossociologia (ALFA, 2010), 

assinalando-se sempre que necessário o sinónimo utilizado em outras obras de referência, 

listadas no quadro que se segue. 

Quadro 4.3.2 - Principais trabalhos consultados para a caracterização da flora e vegetação presente na 

área de estudo 

Título Autor/Ano de publicação 

Plantas a proteger em Portugal Continental Dray, 1985 

Distribuição de Pteridófitos e Gimnospérmicas em 

Portugal 
Franco & Afonso, 1982 

Lista de espécies botânicas a proteger em Portugal 

Continental 
ICN, 1990 

The Orchid Flora of Portugal Tyteca, 1997 

Relatório de Implementação da Diretiva Habitats ICNB, 2008 
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Título Autor/Ano de publicação 

Flora ibérica – Plantas vasculares de la Península Ibérica e 

Islas Baleares 
Real Jardín Botânico – CSIC, 2008 

Nova Flora de Portugal 
Franco & Afonso, 1994, 1998, 2003; 

Franco, 1984 

Sistema de Informação do Património Natural (SIPNAT) ICNB, 2009 

Ficha do Sítio PTCON 0015 - Serra de Aire e Candeeiros ICN, 2006 

Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Boquilobo Raposo, H., 2009 

Estudo de Impacte Ambiental do Loteamento Industrial 

do Eco Parque do Relvão – Fase II (Projeto de Execução) 
Idad, 2011 

 

Identificação de espécies de flora de maior relevância ecológica 

Efetuou-se ainda uma pesquisa bibliográfica dirigida para as espécies de flora com maior 

relevância ecológica. Consideram-se espécies de maior relevância ecológica na área de estudo, 

as espécies de flora incluídas nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º140/99, de 24 de Abril, 

com redação dada pelo D.L. n.º49/2005, de 24 de Fevereiro. Foram, também, consideradas as 

espécies de flora endémicas de Portugal e da Península Ibérica bem como espécies que 

apresentam legislação nacional de proteção. 

Para cada espécie incluída em pelo menos um dos parâmetros anteriormente referidos 

analisou-se, ainda, a possibilidade da sua ocorrência na área de estudo, tendo por base os 

biótopos cartografados mais favoráveis e as áreas de ocorrência conhecidas para cada espécie. 

No próximo quadro apresentam-se os critérios utilizados na definição do tipo de ocorrência.  

Quadro 4.3.3 - Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies da flora 

inventariadas para a área de estudo. 

Tipo de ocorrência Critérios 

Confirmada Presença confirmada durante o trabalho de campo 

Muito provável 

Presença confirmada nas áreas classificadas mais 

próximas e fora delas; com ocorrência de biótopo 

favorável 
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Tipo de ocorrência Critérios 

Provável 
Presença confirmada nas áreas classificadas mais 

próximas; com ocorrência de biótopo favorável 

Pouco provável 

Presente nas áreas classificadas mais próximas; com 

ocorrência de biótopo favorável, contudo a espécie não 

é vista há algum tempo ou os seus núcleos são muito 

localizados 

Possível 

Presente nas áreas classificadas mais próximas, 

contudo o biótopo de ocorrência na área de estudo 

não é o mais favorável/não se encontra em bom estado 

de conservação 

 

4.3.2.3 Fauna 

Assim como na caracterização da flora e vegetação da área de estudo, para a fauna recorreu-

se a pesquisa bibliográfica, consulta de especialistas e trabalho de campo para a sua 

caracterização. Foram adotadas metodologias distintas para a envolvente próxima (buffer 

<2km) e afastada (buffer 2-7km) do projeto, tendo os trabalhos de campo incidido 

principalmente na envolvente próxima. A análise efetuada sobre as comunidades faunísticas 

na envolvente afastada consistiu em pesquisa bibliográfica. 

De forma a homogeneizar a informação obtida através das diferentes fontes, discriminou-se a 

ocorrência das espécies em Possível, Muito provável ou Confirmada, de acordo com os 

critérios apresentados no quadro que se segue. 

Quadro 4.3.4 - Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies inventariadas 

para a área de estudo. 

Grupo 
Tipo de ocorrência 

Possível Muito provável Confirmado 

Peixes 

A espécie está 

confirmada para a bacia 

hidrográfica da área de 

estudo (sendo 

característica dos 

----- 

A espécie foi inventariada 

durante o trabalho de campo 

e/ou está confirmada para os 

cursos de água da área de 

estudo (sendo característica 
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Grupo 
Tipo de ocorrência 

Possível Muito provável Confirmado 

sistemas presentes) dos sistemas presentes) 

Anfíbios e 

répteis 

A espécie ocorre em, 

pelo menos, uma das 

quadrículas 10x10km 

adjacentes à qual se 

insere a área de estudo 

----- 

A espécie foi inventariada 

durante o trabalho de campo 

e/ou está confirmada para a 

quadrícula 10x10km em que 

a área de estudo se insere 

(sendo característica dos 

biótopos que aí ocorrem) 

Aves 

A zona em estudo faz 

parte da área de 

distribuição conhecida 

para a espécie de 

acordo com dados 

recentes (critério válido 

apenas para as aves de 

rapina) 

----- 

A espécie foi inventariada 

durante o trabalho de campo 

(incluindo inquéritos) e/ou a 

espécie ocorre na quadrícula 

10x10km em que área de 

estudo se insere (sendo 

característica dos biótopos 

que aí ocorrem) 

Mamíferos 

terrestres 

A espécie ocorre na 

quadrícula 50x50km em 

que área de estudo se 

insere 

A espécie ocorre na 

quadrícula 50x50km 

em que área de 

estudo se insere e é 

muito abundante no 

território nacional 

A espécie foi inventariada 

durante o trabalho de campo 

(incluindo inquéritos) e/ou 

está confirmada para locais 

muito próximos da área de 

estudo (sendo característica 

dos biótopos que aí 

ocorrem) 

Quirópteros 

A espécie ocorre na 

quadrícula 50x50km em 

que área de estudo se 

insere 

----- 

A espécie foi inventariada 

(observação direta) durante 

o trabalho de campo e/ou 

está confirmada para locais 

muito próximos da área de 

estudo (sendo característica 

dos biótopos que aí 

ocorrem) 
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Trabalho de campo 

O trabalho de campo relativo à fauna decorreu nos dias 31 de outubro e 2 de novembro de 

2012, tendo-se realizado 4 transectos de mamíferos e herpetofauna e 8 pontos de escuta de 

passeriformes, (Desenho EIA.00.BIO.02). Complementarmente foi ainda efetuada prospeção 

de potenciais locais de abrigo de quirópteros na área de estudo. 

Herpetofauna e mamofauna terrestre 

A comunidade de répteis, anfíbios e mamíferos, presentes na área de estudo foi 

simultaneamente amostrada através da realização de 4 transectos pedestres, tendo em conta 

a mobilidade e capacidade de dispersão das espécies em causa considera-se adequada a 

amostragem simultânea destes grupos faunísticos. Os transectos foram efetuados com 500m 

de extensão cada e distribuíram-se pelos biótopos mais representativos da área de estudo (ver 

próximo quadro; Desenho EIA.00.BIO.02). 

Durante as deslocações na área de estudo foram também registadas, de forma não 

sistemática, todos os contactos diretos e indiretos de mamofauna e herpetofauna. 

Foram registadas todas as observações diretas (indivíduos vivos ou mortos), bem como 

indícios de presença (pegadas, dejetos, latrinas, esgravatados, trilhos, etc.). A obtenção destes 

dados permitiu o cálculo do Índice Quilométrico de Abundância (IQA = n.º. de indícios por 

quilómetro).  

Quadro 4.3.5 - Caracterização dos transectos de amostragem de mamofauna e herpetofauna. 

Locais de Amostragem Biótopo 

TM 01 Montado/ Eucaliptal 

TM 02 Eucaliptal/ Povoamento de sobreiro 

TM 03 
Eucaliptal/ Charca/ Povoamento de 

sobreiro 

TM 04 Charca/ Montado/ Pastagem 
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As linhas de água presentes na área de estudo não apresentaram água suficiente para a 

realização de camaroeiradas, pelo que apenas se aplicou este método numa charca (no TM04), 

de forma a complementar a amostragem de anfíbios.  

Avifauna 

Para a caracterização da comunidade de aves, presente na área de estudo, foi utilizado um 

método pontual que consiste no registo dos contactos obtidos por um observador em pontos 

de escuta, durante um período temporal estabelecido previamente (Bibby et al., 1992; Rabaça, 

1995). Foram realizados 8 pontos de escuta distribuídos pelos diferentes biótopos da área de 

estudo e sua envolvente (ver próximo quadro; Desenho EIA.00.BIO.02). 

Os pontos de amostragem, sempre que possível, foram visitados durante a manhã ou ao final 

da tarde por serem os períodos do dia mais propícios à inventariação deste grupo (Bibby et al., 

1992). A metodologia consistiu na deslocação do observador para o ponto de amostragem, 

permanecendo imóvel e em silêncio durante dois minutos, de modo a permitir o regresso de 

aves que se tivessem afastado com a sua chegada ao local. Durante os 5 minutos da contagem 

o observador registou as espécies detetadas. 

A observação de espécies de aves de rapina e outras planadoras foi realizada no decorrer dos 

pontos de escuta, tendo-se completado a sua identificação durante as deslocações efetuadas 

na área de estudo. Todas as espécies de aves observadas durante as deslocações na área de 

estudo foram igualmente registadas. 

Quadro 4.3.6 - Caracterização dos pontos de escuta de avifauna. 

Locais de Amostragem Biótopo 

PP 01 Montado/ Eucaliptal 

PP 02 Povoamento de sobreiro 

PP 03 Eucaliptal 

PP 04 Eucaliptal 

PP 05 Eucaliptal 

PP 06 Povoamento de sobreiro 

PP 07 Linha de água/ Pastagem 
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Locais de Amostragem Biótopo 

PP 08 Eucaliptal/ Montado/ Pastagem 

 

Quirópteros 

Considerando que na altura da realização do trabalho de campo ocorreram condições 

meteorológicas adversas, com vento e chuva intensa, não foi possível realizar amostragem de 

ultrassons. Refira-se ainda que, de acordo com ICNB (2010) a época mais favorável para avaliar 

a utilização da área por quirópteros é entre Março e Outubro, já que compreende o seu 

período de maior atividade. 

De forma a melhor caracterizar a utilização da área de estudo pelo grupo dos morcegos, foi 

feito um levantamento dos locais que apresentam as características potenciais para 

albergarem espécies de quirópteros (abrigos), de acordo com as indicações de Raínho et al. 

(1998):  

 Pontes de pedra; 

 Casas abandonadas; 

 Edifícios em pedra; 

 Minas de extração. 

Consideram-se locais com potencial para constituírem abrigos de quirópteros, aqueles que 

apresentam as seguintes características: fissuras, tetos e paredes rugosas, escuros, com 

entradas acessíveis e locais pouco perturbados. 

A prospeção de abrigos consistiu na deslocação do técnico até aos locais selecionados com o 

auxílio do GPS. Uma vez chegado ao local a estrutura foi fotografada, identificada, visitando-se 

sempre que possível o seu interior em busca de indivíduos, no teto e/ou fendas existentes, ou 

vestígios de quirópteros, como guano ou cadáveres. 

Por outro lado, foi também identificada a presença de áreas florestais suscetíveis de albergar 

comunidades de quirópteros arborícolas, nomeadamente áreas florestais de folhosas.  

 

Pesquisa bibliográfica 
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De forma a recolher o máximo de informação relevante para a área de estudo, foi consultada 

bibliografia específica e geral para cada um dos grupos em questão, e para espécies de maior 

relevância (ver próximo quadro). 

Quadro 4.3.7 - Principais trabalhos consultados para a caracterização da fauna na área de estudo. 

Grupo Título Referência 
Escala de apresentação 

da informação 

Peixes Carta Piscícola Nacional Ribeiro et al., 2007 Bacia hidrográfica 

Herpetofauna 

Atlas dos Anfíbios e Répteis de 

Portugal 

Loureiro et al., 

2008 
Quadrículas 10x10km 

Bases para a conservação do 

Lagarto-de-água (Lacerta 

schreiberi) 

Brito et al., 1998 Quadrículas 10x10km 

Bases para a conservação das 

Tartarugas de água doce (Emys 

orbicularis e Mauremys leprosa) 

Araújo et al., 1997 Quadrículas 10x10km 

Aves 

Sistema de Informação do 

Património Natural – SIPNAT 
ICNB, 2010 Nível Nacional 

Revised distribution and status 

of diurnal birds of prey in 

Portugal 

Palma et al., 1999 Nível Nacional 

Atlas das Aves Nidificantes em 

Portugal (1999-2005) 
Equipa Atlas, 2008 Quadrículas 10x10km 

Mamíferos 

Plano Nacional de Conservação 

dos Morcegos Cavernícolas 

Palmeirim & 

Rodrigues, 1992 
Nível nacional 

Bats of Portugal: Zoogeography 

and Systematics 
Palmeirim, 1990 Nível nacional 

Guia dos Mamíferos Terrestres 

de Portugal Continental, Açores 

e Madeira 

Mathias et al. 1999 Quadrículas 50x50km 

Environmental determinants of 

the distribution of the Cabrera 
Mira et al., 2008 Quadrículas 10×10km 
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Grupo Título Referência 
Escala de apresentação 

da informação 

vole 

Bases para a conservação da 

lontra (Lutra lutra) 

Trindade et al., 

1998 
Quadrículas 10x10km 

Todos os 

grupos 

Relatório Nacional da 

Implementação da Directiva 

Habitats (2001-2006). 

ICNB, 2008 Quadrículas 10x10km 

 

Identificação das espécies de fauna de maior relevância ecológica 

A identificação das espécies com maior relevância ecológica teve em consideração o valor 

conservacionista das espécies, mas também a sua suscetibilidade à tipologia do projeto em 

causa. Como tal, consideram-se como espécies com maior relevância ecológica todas as 

espécies que se incluem em, pelo menos, um dos seguintes critérios: 

 com estatuto de conservação Criticamente em Perigo, Em Perigo e Vulnerável, 

segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006);  

 classificadas como SPEC 1, de acordo com os critérios da BirdLife International para a 

avifauna; 

 consideradas prioritárias (Anexo A-I*) pelo Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril, com 

a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro;  

 com presença regular nas áreas em estudo e que, pela tipologia do projeto, sejam 

potencialmente afetadas. 

Para estas espécies realizou-se uma contextualização ao nível nacional, regional e local, de 

modo a melhor avaliar a importância da área em estudo para cada espécie.  

4.3.2.4 Biótopos e habitats 

Foram considerados dois tipos de unidades do ponto de vista ecológico, as quais se definem do 

seguinte modo: 
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 Habitat – Termo utilizado estritamente para referir os Habitats da Rede Natura 2000 e 

que constam do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril com a redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro. 

 Biótopo – Região uniforme em termos de condições ambientais das espécies 

faunísticas e florísticas que aí ocorrem. É o espaço limitado em que vive uma 

biocenose, a qual é constituída por animais e plantas que se condicionam mutuamente 

e que se mantêm através do tempo num estado de equilíbrio dinâmico. O biótopo 

pode ser ecologicamente homogéneo ou consistir num agrupamento de diferentes 

entidades biológicas (Font Quer, 2001). 

Um biótopo pode, por conseguinte, ser constituído por um ou mais Habitats da Rede Natura 

2000. Por vezes a delimitação geográfica entre dois ou mais Habitats não é possível, quer por 

aspetos taxonómicos, quer por limitações de campo. 

 

Caracterização de biótopos e habitats 

A cartografia dos biótopos e habitats da área afeta ao projeto e sua envolvente mais próxima 

(buffer < 2km) foi feita com base em ortofotomapas e no trabalho de campo. Através da 

fotointerpretação dos ortofotomapas foram delineados os polígonos correspondentes aos 

diversos tipos de ocupação do solo presentes na região. Durante o trabalho de campo, 

procedeu-se à identificação dos biótopos e/ou habitats existentes em cada polígono. Toda a 

informação obtida foi referenciada no SIG para o sistema de coordenadas Hayford-Gauss 

(Datum de Lisboa – militar), tendo sido a escala de digitalização das parcelas de 1:5000. 

Os habitats constantes do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril com a redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro, considerados de interesse comunitário e cuja 

conservação exige a designação de zonas especiais de conservação, foram identificados por: 

consulta bibliográfica (fichas do Plano Sectorial da Rede Natura 2000) e análise da listagem de 

espécies vegetais obtida durante o trabalho de campo ou confirmação direta in situ.  

No quadro que se segue apresentam-se os critérios utilizados na definição do tipo de 

ocorrência para os habitats.  
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Quadro 4.3.8 - Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para os habitats da área de 

estudo. 

Tipo de ocorrência Critérios 

Confirmada 

Observado durante o trabalho de campo, cumprindo os 

critérios da respetiva ficha do Plano Sectorial da Rede 

Natura 2000 (e.g. presença das espécies 

bioindicadoras) 

Potencial 

Observada a presença de biótopo favorável, não tendo 

sido possível confirmar a presença das espécies 

bioindicadoras 

Possível 

Habitat está inventariado para a região, mas não foram 

observados nem biótopos favoráveis à sua presença, 

nem as suas espécies bioindicadoras 

 

No que se refere à área da envolvente ao projeto mais afastada (buffer 2-7km) foi utilizada a 

carta de uso do solo da Corine Land Cover (2006), a qual foi adaptada ao caso de estudo e 

atualizada através de análise de ortofotomapas (escala 1: 50 000), 

 

Índice de Valorização dos Biótopos (IVB) 

O valor de cada biótopo identificado na área de estudo foi obtido através da aplicação de um 

Índice: Índice de Valorização de Biótopos – IVB (Costa et al., não publ.). Este é calculado 

através da média aritmética de 6 variáveis, cujos parâmetros variam de 0 a 10, sendo este 

último o valor máximo que cada biótopo pode apresentar (Anexo VIII). A sua importância 

conservacionista é atribuída através da comparação dos respetivos valores, verificando-se se a 

classificação obtida é congruente com a realidade ecológica, de modo a salvaguardar 

hierarquias ambíguas deste ponto de vista. As variáveis utilizadas são as seguintes: 

1. Inclusão no Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril com a redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro; 

2. Grau de raridade a nível nacional; 

3. Grau de naturalidade; 
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4. Tendência de distribuição a nível nacional; 

5. Capacidade de regeneração; 

6. Associação com espécies florísticas e faunísticas ameaçadas e/ou 

endémicas. 

 

Identificação de áreas de maior relevância ecológica 

A delimitação de áreas de maior relevância ecológica (de maior interesse conservacionista) foi 

efetuada durante o trabalho de campo e através da análise detalhada das informações 

bibliográficas e carta de habitats e biótopos obtida. Foram definidos 3 critérios para a sua 

definição, os quais se incluem em dois níveis distintos. 

O primeiro nível corresponde às áreas consideradas ecologicamente “Muito Sensíveis” e que 

incluem os seguintes dois critérios: 

 Áreas com presença de habitats ou espécies de flora prioritárias de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

49/2005 de 24 de Fevereiro; 

 Áreas que coincidam com os locais de reprodução ou abrigo de espécies animais com 

estatuto CR, EN ou VU em Portugal e/ou a nível internacional ou classificadas como 

SPEC 1, de acordo com os critérios da BirdLife International para a avifauna; 

O segundo nível inclui apenas um critério e corresponde às áreas consideradas “Sensíveis”:  

 Áreas com presença de habitats e espécies vegetais ou animais (que correspondam 

aos seus locais de abrigo e reprodução), as quais estejam incluídas no Decreto-Lei n.º 

140/99 de 24 de Abril com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de 

Fevereiro, sujeitas a legislação específica de proteção ou consideradas raras a nível 

nacional. 

4.3.3 Resultados 

4.3.3.1 Áreas Classificadas e Important Bird Areas (IBA) 

A área de estudo não se sobrepõe a qualquer área classificada no SNAC ou como IBA. As áreas 

classificadas mais próximas localizam-se a cerca de 13,5km para oeste e dizem respeito a uma 

área húmida classificada como Reserva Natural do Paul do Boquilobo (RNPB) e Zona de 

Proteção Especial (ZPE) do Paul do Boquilobo (PTZPE0008). Identifica-se também, na mesma 
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zona, uma IBA (Important Bird Area) designada de Paul do Boquilobo (PT015). A cerca de 25km 

de distância para oeste localiza-se ainda o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e o 

Sítio de Importância Comunitária das Serras de Aire e Candeeiros (PTCON0015) (Desenho 

EIA.00.BIO.02). 

A Reserva Natural do Paul do Boquilobo localiza-se na bacia hidrográfica do rio Almonda, 

afluente da margem direita do rio Tejo. Nesta área as formações vegetais são dominadas por 

espécies associadas a ambientes húmidos, salientando-se a ocorrência da borrazeira-branca 

(Salix salvifolia subsp. australis), uma espécie incluída nos anexos B-II e/ ou B-IV do Decreto-Lei 

n.º 140/99, de 24 de abril com redação dada pelo D.L. n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (Raposo 

et al, 2009). É referida ainda a ocorrência de diferentes Habitats incluídos na Directiva 

Habitats, como o 3150 – Lagos eutróficos com vegetação da Magnopotamion ou da 

Hydrocharition, 3260 – Lagos e charcos distróficos naturais, 3270 – Cursos de água de margens 

vasosas com vegetação da Chenopodion rubri p.p. e da Bidention p.p., 3280 – Cursos de água 

mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix 

e Populus alba, 6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene, 6420 – Pradarias húmidas 

mediterrânias de ervas altas da Molinio-Holoschoenion, 6430 – Comunidades de ervas altas 

higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino, 91B0 – Freixiais termófilos de Fraxinus 

angustifolia e 92A0 – Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba. 

No que se refere às comunidades faunísticas, este é um local importante como zona de 

alimentação, abrigo e reprodução, estando referenciadas para aqui espécies como o cágado-

de-carapaça-estriada (Emys orbicularis), colhereiro (Platalea leucorodia), papa-ratos (Ardeola 

ralloides), garça-vermelha (Ardea purpurea), marreco (Anas querquedula), entre outras. 

4.3.3.2 Flora e Vegetação 

Caracterização biogeográfica, bioclimática e fitossociológica 

Em termos biogeográficos, bioclimáticos e fitossociológicos, de acordo com Costa et al. 1998, a 

área de estudo localiza-se na Região Mediterrânica, Sub-região Mediterrânica Ocidental, 

Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica, Província Gaditano-Onubo-Algarviense, Sector 

Ribatagano-Sadense, Superdistrito Ribatagano (ver próxima figura). 

O Sector Ribatagano-Sadense é um território essencialmente plano constituído pelas areias e 

arenitos plistocénicos e miocénicos dos vales do Tejo e Sado, terminando junto a Melides. 

Situa-se maioritariamente no andar termomediterrânico sub-húmido. A vegetação dominante 

é constituída por sobreirais (Oleo-Quercetum suberis e Asparago aphylli- Quercetum suberis), 
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murteiras (Asparago aphylli-Myrtetum communis), matagais de carvalhiça (Erico-Quercetum 

lusitanicae) e pelo mato psamofílico endémico deste Sector: Thymo capitellati-

Stauracanthetum genistoidis. O salgueiral Salicetum atrocinero-australis é comum no leito de 

cheias das linhas de água bacias do Sado e Tejo. Referem-se alguns táxones endémicos deste 

Sector, como a Armeria rouyana, A. pinifolia, Juniperus navicularis, Thymus capitellatus, 

Limonium daveaui, Serratula alcalae subsp. aristata e Halimium verticillatum. Limonium 

lanceolatum tem também aqui o seu limite setentrional, Euphorbia transtagana, Serratula 

monardii e Narcissus fernandesii têm a sua maior área de ocorrência nesta unidade. 

O território do Superdistrito Ribatagano corresponde à área da Lezíria do Tejo e Sorraia. O 

Ulex airensis é uma das plantas que melhor caracteriza o território, apesar de também se 

distribuir pelo Superdistrito Estremenho, assim como o Halimium verticillatum que tem a sua 

maior área de distribuição nesta unidade biogeográfica. Além das comunidades vegetais que 

foram assinaladas para o Sector, observa-se também o Thymo villosae-Ulicetum airensis, que é 

uma comunidade endémica do território, resultante da destruição dos sobreirais do Asparago 

aphylli-Quercetum suberis, e o Asparago aphylli- Calicotometum villosae que também se 

observa nesta unidade.  

A geossérie ripícola lêntica da lezíria do Tejo ocupa grandes extensões, sendo um elemento 

taxonómico da paisagem vegetal muito relevante para a caracterização do território. Esta 

encontra um grande desenvolvimento devido à morfologia muito aberta do vale do rio Tejo. A 

ordem das comunidades potenciais, do leito até ao contacto com a vegetação terrestre é 

normalmente a seguinte: o salgueiral Populo nigrae- Salicetum neotrichae, o ulmal Aro italici-

Ulmetum minoris nos solos mais argilosos, o freixial Ficario-Fraxinetum angustifoliae. A maioria 

destes bosques, com exceção do salgueiral, está destruída em muitos locais. O solo onde se 

encontravam está ocupado por culturas horto-industriais ou vinhas, podendo-se em alguns 

locais observar-se grande abundância da etapa regressiva dos bosques ripícolas: os silvados 

Lonicero hispanicae- Rubetum ulmifoliae. 
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Figura 4.3.1 – Enquadramento biogeográfico da área de estudo (Costa, 1998). 

 

Elenco florístico  

Com base na informação bibliográfica e no trabalho de campo realizado foram registados 120 

taxa como potenciais para a área de estudo. Esta listagem foi efetuada tendo em conta as 

espécies com ocorrência muito provável na área de estudo, nomeadamente considerando o 

biótopo de ocorrência, a sua distribuição altitudinal e outra informação relevante sobre as 

suas características ecológicas. Das 120 espécies referidas, 26 foram confirmadas no decorrer 

do trabalho de campo (Anexo IX). A altura do ano em que a saída de campo foi realizada 

(outono) pode ter contribuído para o baixo número de espécies identificadas, já que a época 

de floração da maioria das espécies é na primavera, no entanto tendo em conta a forte 

presença antrópica prevê-se que a área não apresente uma elevada diversidade florística. 
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Foram inventariadas 47 famílias, sendo que as que apresentam maior representatividade são 

as Leguminosae, com 17 espécies, as Compositae, com 9 espécies e as Graminae, com 8 

espécies no total. Destacam-se ainda as Cistaceae, Labiatae e Fagaceae, respetivamente com 

7, 6 e 5 espécies (ver próxima figura). 

Sendo a área de estudo, uma área predominantemente florestal e agro-florestal, verifica-se 

que as espécies mais comuns são os elementos arbóreos destas formações, o eucalipto 

(Eucalyptus globulus), o sobreiro (Quercus suber), tal como espécies de matos, como a esteva 

(Cistus ladanifer) e espécies ruderais, como a táveda (Dittrichia viscosa), que surge muito 

frequentemente em bermas de caminhos e áreas recentemente desmatadas. 

Foram ainda identificadas áreas com presença de exóticas invasoras, como é o caso das canas 

(Arundo donax) em linhas de água, mimosa (Acacia dealbata) e háquea-espinhosa (Hakea 

sericea) em áreas florestais, particularmente em eucaliptal. É ainda possível a presença de 

azedas (Oxalis pes-caprae), em áreas ruderais e agrícolas, ainda que não tenha sido possível 

confirmar a sua presença, dada a altura do ano em que foi realizado o trabalho de campo. 

 

Figura 4.3.2 – Número de espécies de cada família inventariada. 

 

Espécies de flora de maior relevância ecológica  

Do elenco florístico inventariado para a área de estudo através da bibliografia (um total de 120 

taxa) identificam-se 4 espécies incluídas nos anexos B-II e/ ou B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, 

0

5

10

15

20

25

N
º d

e 
es

pé
ci

es



 
 

   

 

 T00212.02_AMBIMED_CIGR _EIA (AIA)  Relatório Síntese 188/563 

de 24 de abril com redação dada pelo D.L. n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, nomeadamente, 

Halimium verticillatum, Euphorbia transtagana, Thymus villosus subsp. villosus e a borrazeira-

branca (Salix salvifolia subsp. australis), sendo estas as espécies mais relevantes para a 

conservação. Identificam-se ainda 3 espécies incluídas no anexo B-V do Decreto-Lei n.º 140/99, 

as campainhas-amarelas (Narcissus bulbocodium), gilbardeira (Ruscus aculeatus) e maios (Iris 

lusitanica) (Erro! A origem da referência não foi encontrada.). Destas espécies, 6 são 

endemismos lusitanos, nomeadamente, Halimium verticillatum, Euphorbia transtagana, Iris 

lusitanica, Thymus villosus subsp. villosus, Limonium lanceolatum e Salix salvifolia subsp. 

australis. De um modo geral, as espécies referidas são relativamente comuns em território 

nacional. 

Identificam-se ainda outros endemismos lusitanos, como o Juniperus navicularis, Ulex airensis 

e Scrophularia sublyrata. Salienta-se também a presença de sobreiro (Quercus suber), de 

forma isolada ou em povoamento. Refira-se que esta espécie é protegida por legislação 

nacional, sendo que o seu abate se encontra regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 

25 de maio, alterado pelo Decreto-lei n.º 155/2004, de 30 de junho. 

Refira-se que nenhuma das espécies listadas no quadro que se segue foi identificada durante o 

trabalho de campo, considerando-se contudo possível que algumas das espécies ocorram na 

área de estudo, muito pontualmente. De acordo com os critérios listados no capítulo da 

metodologia, considera-se que 6 das espécies listadas têm ocorrência Muito Provável. 

Salienta-se contudo que a área de estudo, composta maioritariamente por eucaliptais e 

povoamentos de sobreiro, cujo sobcoberto está sujeito a mobilizações do solo muito 

frequentes, conduz a que a vegetação presente seja bastante pobre, de um modo geral. Assim, 

a ocorrência das espécies listadas para a área de estudo considera-se pouco plausível, à 

exceção das que possam ocorrer em algumas manchas de matos, localizadas em zonas de 

declive mais acentuado e consequentemente sujeitas a ações antropogénicas menos 

frequentes. 
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Quadro 4.3.9 - Ficha do Sítio Rede Natura 2000 Serra de Aire e Candeeiros; ICNB, 2008 - Relatório Nacional da Implementação da Directiva Habitats (2001-2006); 

Raposo, 2009 - Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Boquilobo. 

Família Espécie 
Decreto-Lei n.º 140/99 

de 24 de Abril 

ICN 

(1990) 

Dray 

(1985) 
End. 

Con

v. 

Ber

na 

ICN, 

2006 

ICN, 

2008 

Raposo, 

2009 

Biótopo de 

ocorrência 

Períod

o de 

floraç

ão 

Ocorrência 

na AE 

Amaryllid

aceae 

Narcissus 

bulbocodium 
B-V - - 

PI e Norte 

de Africa 
- x 

x 

(range

) 

- 

Terrenos 

incultos e 

áreas rochosas 

Dezem

bro a 

Junho 

Muito 

Provável 

Asparagac

eae 
Ruscus aculeatus B-V - - Europeu - x - - Matos 

Março 

a 

Julho 

Muito 

Provável 

Cistaceae 
Halimium 

verticillatum 
B-II; B-IV  E Lusitano - - - - 

Charnecas de 

Quercus suber 

Primav

era 

Muito 

Provável 

Euphorbia

ceae 

Euphorbia 

transtagana 
B-II; B-IV nA V Lusitano - X 

x 

(range

) 

- Matos 
Abril a 

Junho 

Muito 

Provável 

Iridaceae Iris lusitanica B-V - - Lusitano - X x - Matos, Abril a Muito 
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Família Espécie 
Decreto-Lei n.º 140/99 

de 24 de Abril 

ICN 

(1990) 

Dray 

(1985) 
End. 

Con

v. 

Ber

na 

ICN, 

2006 

ICN, 

2008 

Raposo, 

2009 

Biótopo de 

ocorrência 

Períod

o de 

floraç

ão 

Ocorrência 

na AE 

(range

) 

terrenos 

incultos 

Maio Provável 

Labiatae 
Thymus villosus 

subsp. villosus 
B-IV - V Lusitano - X - - 

Matos; 

Medronhais e 

orlas de 

pinhais 

Maio a 

Agost

o 

Muito 

Provável 

Salicaceae 
Salix salvifolia 

subsp. australis 
B-II; B-IV V - Lusitano - - - x Linhas de água 

Março 

a Abril 
Possível 
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4.3.3.3 Fauna 

Elenco Faunístico 

A pesquisa bibliográfica permitiu inventariar um total de 157 espécies faunísticas, tendo-se 

identificado durante o trabalho de campo (na envolvente mais próxima) 22 espécies, o que 

corresponde a 17% do total de espécies inventariadas. O grupo das aves é o que apresenta um 

maior número de espécies, totalizando 89 espécies, o que representa cerca de 30,3% das 

espécies de avifauna que ocorrem regularmente no nosso país. Foram também listadas 39 

espécies de mamíferos, 15 espécies de répteis 13 espécies de anfíbios e 1 espécie de peixe, o 

que corresponde, respetivamente, a cerca de 57,4%, 53,6%, 76,5% e 2% das espécies de cada 

grupo, que ocorrem em Portugal. Do total de espécies de mamíferos inventariados, 18 

constituem espécies de quirópteros, um grupo considerado como pouco relevante atendendo 

à tipologia do projeto em estudo (ver próximo quadro; Anexo X). 

De referir que 18 das espécies inventariadas são consideradas ameaçadas pelo Livro Vermelho 

dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006) e/ou no congénere da UICN 

(www.uicnredlist.org). Em Portugal continental, 105 espécies apresentam estatuto de ameaça, 

o que significa que 14% foram inventariadas para a área de estudo (ver próximo quadro; 

Anexo X). 

Quadro 4.3.10 – Número de espécies dos grupos faunísticos considerados que foram inventariadas para a 

área de estudo próxima do projeto (buffer <2km) e respetivas categorias de ocorrência. 

Grupo faunístico 

Trabalho 

de 

campo 

Pesquisa bibliográfica 

Total 

% espécies 

face ao 

total 

nacional 

Espécies 

com 

estatuto 

% espécies 

com estatuto 

face ao total 

nacional 
Possível 

Muito 

provável 
Confirmada 

Peixes 

continentais 
0 1 - 0 1 2,0 0 0,0 

Anfíbios 0 6 - 7 13 76,5 0 0,0 

Répteis 4 10 - 5 15 53,6 1 12,5 

Aves 22 7 - 82 89 30,3 7 9,3 

Mamíferos 1 22 14 3 39 57,4 10 66,7 



 
 

   

 

 
192/563 

Grupo faunístico 

Trabalho 

de 

campo 

Pesquisa bibliográfica 

Total 

% espécies 

face ao 

total 

nacional 

Espécies 

com 

estatuto 

% espécies 

com estatuto 

face ao total 

nacional 
Possível 

Muito 

provável 
Confirmada 

Total 27 46 14 97 157 34,3 18 14,0 

 

Na envolvente mais afastada do projeto, verifica-se que o número de espécies inventariadas 

aumenta substancialmente, para um total de 223 espécies (ver próximo quadro), o que resulta 

principalmente da presença do rio Tejo e outras zonas húmidas, onde ocorrem espécies de 

peixes características de linhas de água de grande dimensão, bem como de espécies de aves 

características de habitats aquáticos (e.g. zonas húmidas, pauis, arrozais). Nesta área podem 

ocorrer 37 espécies consideradas ameaçadas pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 

(Cabral et al., 2006).  

Quadro 4.3.11 – Número de espécies dos grupos faunísticos considerados que foram inventariadas para 

a área de estudo afastada do projeto (buffer 2-7km) e respetivas categorias de ocorrência. 

Grupo faunístico 

Trabalho 

de 

campo 

Pesquisa bibliográfica 

Total 

% espécies 

face ao 

total 

nacional 

Espécies 

com 

estatuto 

% espécies 

com estatuto 

face ao total 

nacional 
Possível 

Muito 

provável 
Confirmada 

Peixes 

continentais 
0 11 - 9 20 39,2 9 32,1 

Anfíbios 0 0 - 14 14 82,4 0 0,0 

Répteis 4 6 - 13 19 67,9 1 12,5 

Aves 22 3 - 120 123 41,8 17 22,7 

Mamíferos 1 30 14 3 47 69,1 10 66,7 

Total 27 50 14 159 223 48,7 37 28,7 

 

Herpetofauna e mamofauna terrestre 

No que diz respeito ao grupo dos anfíbios foram identificadas 13 espécies, das quais 7 

apresentam ocorrência confirmada, de acordo com os critérios apresentados na metodologia, 
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para a quadrícula UTM 10x10km coincidente com a área de estudo (ver quadro 5.7.10). Das 

espécies inventariadas verifica-se que nenhuma apresenta estatuto de conservação 

desfavorável, de acordo com o Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 

2006), destacando-se contudo o sapo-parteiro-ibérico (Alytes cisternasii), rã-de-focinho-

pontiagudo (Discoglossus galganoi) e a rã-ibérica (Rana iberica) por constituírem endemismos 

da Península Ibérica. Refira-se que na envolvente mais afastada do projeto não se identificam 

espécies de anfíbios com estatuto de conservação desfavorável (ver quadro 5.7.11). 

Na área de estudo, registou-se a presença de duas charcas e uma linha de água de maiores 

dimensões (ribeira de Chicharo), considerando-se que é nestes locais que será mais provável a 

presença de espécies deste grupo. Refira-se que durante os transectos realizados não foram 

identificadas quaisquer espécies de anfíbios, inclusivamente, nas camaroeiradas realizadas.  

No que diz respeito aos répteis foram inventariadas 15 espécies, das quais 5 estão confirmadas 

para a quadrícula UTM 10x10km em que a área de estudo se insere (ver quadro 5.7.10), 

destacando-se a ocorrência confirmada de cágado-de-carapaça-estriada (Emys orbicularis), 

uma espécie classificada como Em perigo (EN), de acordo com o Livro Vermelho de 

Vertebrados de Portugal (Cabral et al, 2006).  

Durante o trabalho de campo, foram observadas três espécies, lagartixa-de-dedos-denteados 

(Acanthodactylus erythrurus), lagartixa-do-mato (Psamodrommus algirus) e lagartixa-do-mato-

ibérica (Psamodrommus hispanicus), nenhuma delas com estatuto de conservação 

desfavorável (Cabral et al, 2006). 

No que se refere a mamíferos não voadores, foram inventariadas 21 espécies, das quais se 

destaca a ocorrência confirmada de rato de Cabrera (Microtus cabrearae) na quadrícula UTM 

10x10km onde o projeto se insere, ND56 e na quadrícula ND55 (ICNB, 2008). Esta espécie 

endémica da Península Ibérica está classificada como Vulnerável (Cabral et al, 2006). 

Como se pode observar no próximo quadro, com os transectos realizados obteve-se um Índice 

Quilométrico de Abundância (IQA) de 4 indícios/km para a mamofauna e de 24 indícios/km 

para a herpetofauna. 
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Quadro 4.3.12 – Número e tipo de indícios de mamofauna e herpetofauna e Índice Quilométrico de 

Abundância (IQA) por transecto. 

Transecto Número e tipo de indício 
IQA (indícios/km) 

Mamof. Herpetof. 

TM01 

1 Indivíduo vivo de lagartixa-de-dedos-denteados (Acanthodactylus 

erythrurus), 2indivíduos vivos de lagartixa-do-mato (Psamodrommus 

algirus) 

- 6 

TM02 

1indivíduo vivo de lagartixa-do-mato (Psamodrommus algirus), 1 

indivíduo vivo de lagartixa-do-mato-ibérica (Psamodrommus 

hispanicus) 

- 4 

TM03 1 pegada de javali (Sus scrofa) 2 - 

TM04 1 indivíduo vivo de cágado-comum (Mauremys leprosa) - 2 

Total 

1 Indivíduo vivo de lagartixa-de-dedos-denteados (Acanthodactylus 

erythrurus), 3 indivíduos vivos de lagartixa-do-mato (Psamodrommus 

algirus), 1 indivíduo vivo de lagartixa-do-mato-ibérica (Psamodrommus 

hispanicus), 1 pegada de javali (Sus scrofa) e 1 indivíduo vivo de 

cágado-comum (Mauremys leprosa) 

4 24 

 

Avifauna 

Na pesquisa bibliográfica foram inventariadas 89 espécies de aves para a quadrícula UTM 

10x10km ND56, em que se insere a área de estudo, das quais 82 são dadas como confirmadas 

(ver quadro 5.7.10; Anexo X). Das espécies inventariadas, 7 apresentam estatuto de 

conservação desfavorável, nomeadamente, a cegonha-preta (Ciconia nigra), colhereiro 

(Platalea leucorodia) (população estival nidificante), bútio-vespeiro (Pernis apivorus), açor 

(Accipiter gentilis), ógea (Falco subbuteo) e chasco-ruivo (Oenanthe hispanica), classificados 

como Vulnerável e águia-pesqueira (Pandion haliaetus) (população residente) classificada 

como Criticamente em Perigo, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 

(Cabral et al, 2006).  
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Nos pontos de amostragem realizados foram identificadas 15 espécies de aves, das quais as 

mais frequentemente observadas foram o pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula) e 

Phylloscopus sp., cada um com 6 registos (ver próximo quadro). O ponto de amostragem que 

mais observações e espécies registou foi o PP01 (12 observações e 10 espécies distintas), 

realizado em montado/ eucaliptal, seguido dos pontos PP02 e PP06 (6 observações e 5 

espécies), realizados em povoamento de sobreiro. Além das espécies referidas no Quadro 

4.3.13, foram ainda observadas a mais de 100m de distância, pombo-torcaz (Columba 

palumbus) (10 indivíduos no PP01), cegonha-branca (Ciconia ciconia) (10 indivíduos no PP02, 

sobrevoado os aterros sanitários), cartaxo (1 indivíduo no PP02 (Saxicola torquatus), Larus sp. 

(2 indivíduos no PP02, 3 indivíduos no PP06 e mais de 60 indivíduos sobrevoando o aterro 

sanitário), Passer sp. (1 indivíduo no PP02) e Sturnus sp. (1 indivíduo no PP06 e 18 indivíduos 

no PP07). 

Na área de estudo afastada (buffer 2-7km), verifica-se a presença de um número de espécies 

total de aves mais acentuado, com 123 espécies (ver quadro 5.7.11), derivado essencialmente 

da presença do rio Tejo e outras zonas húmidas das proximidades (e.g. Paul do Boquilobo). 

Destacam-se espécies como o garçote (Ixobrychus minutos), goraz (Nycticorax nycticorax), 

papa-ratos (Ardeola ralloides), garça-vermelha (Ardea purpurea), zarro (Aythya ferina), camão 

(Porphyrio porphyrio), maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos), gaivota-de-asa-escura (Larus 

fuscus), tagaz (Gelochelidon nilotica) e cigarrinha-ruiva (Locustella luscinioides). De referir que 

as espécies garçote (Ixobrychus minutus), goraz (Nycticorax nycticorax), papa-ratos (Ardeola 

ralloides), zarro (Aythya ferina), garça-vermelha (Ardea purpúrea) e cigarrinha-ruiva (Locustella 

luscinioides) são conhecidos essencialmente na Reserva Natural do Paul do Boquilobo 

(quadrículas UTM 10x10km ND45 e ND35), o qual se localiza em quadrículas adjacentes à área 

de estudo mas a grande distância do projeto. 

Refira-se ainda que não se identificam áreas críticas ou muito críticas para aves de rapina na 

área do projeto ou na sua envolvente (ICNB, 2010).  

Quadro 4.3.13 – Espécies registadas durante a campanha de amostragem de campo e respetiva 

abundância absoluta por ponto de amostragem na área de estudo do CIGR. 

Espécie Nome comum PP01 PP02 PP03 PP04 PP05 PP06 PP07 Total 

Anthus pratensis Petinha-dos-prados  
   

  1 1 

Buteo buteo Águia-d'asa-redonda 1 
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Espécie Nome comum PP01 PP02 PP03 PP04 PP05 PP06 PP07 Total 

Carduelis cannabina Pintarroxo  
  

1    1 

Carduelis chloris Verdilhão  1 
  

 1 1 3 

Corvus corone Gralha-preta  
   

  1 1 

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo 2 1 
  

 2 1 6 

Fringilla coelebs Tentilhão  
 

1 
 

4   5 

Galerida sp. - 1 
   

   1 

Garrulus glandarius Gaio 1 
   

   1 

Parus cristatus Chapim-de-poupa 1 
   

   1 

Parus major Chapim-real  
   

 1  1 

Phylloscopus sp. - 3 
  

1  2  6 

Sitta europaea Trepadeira-azul 1 2 
  

   3 

Turdus merula Melro 1 
   

   1 

Sylvia melanocephala Toutinegra-dos-valados 1 2 
 

1   1 5 

Abundância absoluta 12 6 1 3 4 6 5 
 

Riqueza específica 10 5 2 4 2 5 6 
 

 

Quirópteros 

Foram identificadas 18 espécies de quirópteros para a região onde se insere a área de estudo, 

todas com ocorrência possível (ver quadro 5.7.10). Destas espécies, 9 espécies apresentam 

estatuto de conservação desfavorável, nomeadamente, morcego-de-ferradura-mediterrânico 

(Rhinolophus euryale), morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi) e morcego-rato-

pequeno (Myotis blythii), classificados como Criticamente em Perigo (CR), morcego de 

Bechstein (Myotis bechsteinii), classificado como Em Perigo (EN) e morcego-de-ferradura-

grande (Rhinolophus ferrumequinum), morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus 

hipposideros), morcego-rato-grande (Myotis Myotis), morcego-de-franja do Sul (Myotis 

escalerai) e morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii), classificados como Vulnerável 

(Cabral et al, 2006). 
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Das espécies referidas, todas são cavernícolas à exceção de morcego de Bechstein (Myotis 

bechsteinii) e morcego-de-franja do Sul (Myotis escalerai), que podem criar em cavidades de 

árvores (Cabral et al, 2006). Verifica-se ainda que as espécies morcego-rato-pequeno (Myotis 

blythii), morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), morcego-de-ferradura-

pequeno (Rhinolophus hipposideros) e morcego-de-franja do Sul (Myotis escalerai) podem criar 

em edifícios.  

De acordo com a cartografia de biótopos realizada verifica-se que estão presentes áreas 

florestais de espécies folhosas bem desenvolvidas, nomeadamente áreas de montado e 

povoamento de sobreiro, que podem ser potencialmente utilizadas pelas espécies arborícolas.  

Através da bibliografia não foram identificados abrigos de quirópteros de importância nacional 

ou regional na área de implantação do projeto nem na sua envolvente (ICNB, 2010b). Durante 

o trabalho de campo desenvolvido identificaram-se duas estruturas, correspondentes a 

edificações abandonadas (ver próximas figuras) localizadas na parte noroeste da área de 

estudo próxima (buffer <2km), as quais apresentaram algum potencial para albergar 

quirópteros. Estas estruturas foram prospetadas, tendo-se verificado que não estavam 

presentes indivíduos vivos nem indícios de presença de quirópteros. 
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Figura 4.3.3 – Localização de abrigos potenciais de quirópteros, na área de estudo. 

 

Figura 4.3.4 – Vista para abrigos potenciais de quirópteros prospetados (esq.-Abrigo 1; dir.-Abrigo 2). 

 

Peixes continentais 
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Através da pesquisa bibliográfica foi inventariada apenas uma espécie de peixe, cuja presença 

é possível na zona onde se insere a área de estudo, sendo característica dos sistemas 

presentes, nomeadamente, a perca-sol (Lepomis gibbosus). Esta é uma espécie exótica, muito 

comum em Portugal. 

Durante o trabalho de campo, verificou-se que as linhas de água em presença possuem 

dimensões muito reduzidas, com pouca água, pelo que não apresentam condições favoráveis à 

existência deste grupo. A análise da Carta Piscícola Nacional (Ribeiro et al., 2007) comprova 

esta situação, pois indica que não foi capturado nenhum exemplar na ribeira do Chicharo, nem 

em linhas de água destas dimensões próximas. Não se descarta contudo que possam ocorrer 

pontualmente. 

Na área de estudo afastada (buffer 2-7km) identifica-se um número superior de espécies de 

peixes continentais, dada a presença do rio Tejo e linhas de água afluentes com dimensões 

mais marcadas. Tendo sido inventariadas 19 espécies de peixes além da perca-sol, verifica-se 

que 9 espécies têm ocorrência confirmada. Salientam-se as espécies lampreia-de-rio 

(Lampetra fluviatilis) e boga-portuguesa (Iberochondrostoma lusitanicum), classificadas como 

Criticamente em Perigo (CR), a enguia-europeia (Anguilla anguilla), sável (Alosa alosa), cumba 

(Barbus comizo), e escalo do Sul (Squalius pyrenaicus), classificados Em perigo (EN) e lampreia-

marinha (Petromyzon marinus), savelha (Alosa fallax), bordalo (Squalius alburnoides), 

classificados como Vulneráveis (VU) (Cabral et al, 2006). 

Espécies de fauna de maior relevância ecológica  

A aplicação dos critérios definidos no capítulo da metodologia permitiu definir 18 espécies 

como sendo mais relevantes em termos da conservação da biodiversidade, sendo estas 

pertencentes aos grupos dos répteis, aves e mamíferos. Destas espécies, 4 delas confirmadas 

para a região onde a área de estudo se insere (ver próximo quadro).  
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Quadro 4.3.14 – Lista das espécies de maior valor para a conservação na área envolvente mais próxima 

ao projeto (buffer <2km), tipo de ocorrência na área de estudo, estatuto de acordo com o Livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal (EN – Em perigo; VU – Vulnerável; LC – Pouco preocupante; DD – 

Informação insuficiente), End. - Endemismo (PI – Península Ibérica) e biótopos que utilizam. 

Grupo 
Espécie Tipo de 

ocorrência 
Estatuto End. 

Biótopo (s) de 

ocorrência Nome científico Nome comum 

Répteis 

 Emys orbicularis 
Cágado-de-carapaça-

estriada 
P EN --- 

Charcos e linhas de 

água 

Aves 

 Ciconia nigra Cegonha-preta C VU --- 
Escarpas junto a 

cursos de água 

 Platalea leucorodia Colhereiro C VU/NT --- 

Estuários, zonas 

húmidas, arrozais, 

sobreirais 

 

 

 

 

 

 

Pernis apivorus Bútio-vespeiro P VU --- Pinhal, sobreiral 

Accipiter gentilis  Açor P VU 
 

--- 
Florestal 

Pandion haliaetus Águia-pesqueira P CR/EN --- 
Zonas húmidas, 

cursos de água 

Falco subbuteo Ógea P VU --- Florestal 

Oenanthe hispanica Chasco-ruivo C VU --- 

Terrenos incultos, 

zonas abertas, 

matos dispersos 

Mamíferos 

 

 

 

Microtus cabrerae Rato de Cabrera C VU PI 

Formações de 

gramíneas, margens 

de ribeiros 

temporários, solos 
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Grupo 
Espécie Tipo de 

ocorrência 
Estatuto End. 

Biótopo (s) de 

ocorrência Nome científico Nome comum 

 

 

alagados 

Rhinolophus euryale 
Morcego-de-ferradura-

mediterrânico 
P CR --- 

Abrigos em grutas e 

minas, alimenta-se 

em bosques e 

galerias ripícolas 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

Morcego-de-ferradura-

grande 
P VU 

 

--- 

 

Abrigos em edifícios, 

grutas e minas, 

alimentam-se em 

bosques e galerias 

ripícolas 

Rhinolophus 

hipposideros 

Morcego-de-ferradura-

pequeno 
P VU 

 

--- 

Abrigos em grutas, 

minas e casas, 

alimenta-se em 

bosques e galerias 

ripícolas 

Rhinolophus mehelyi 
Morcego-de-ferradura-

mourisco 
P CR 

 

--- 

Abrigos em grutas e 

minas, alimenta-se 

em bosques e 

galerias ripícolas 

Myotis bechsteinii Morcego de Bechstein P EN --- 

Abriga-se em 

árvores ocas, grutas 

e minas. Caça em 

zonas florestais. 

Myotis blythii Morcego-rato-pequeno P CR --- 

Cavernícola. 

Alimenta-se 

sobretudo em 

prados. 

Myotis myotis Morcego-rato-grande P VU --- 
Utiliza abrigos 

subterrâneos e 
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Grupo 
Espécie Tipo de 

ocorrência 
Estatuto End. 

Biótopo (s) de 

ocorrência Nome científico Nome comum 

procura alimento 

em bosques 

Myotis escalerai Morcego-de-franja do Sul P VU --- 

Utiliza abrigos 

subterrâneos. 

Hiberna em grutas e 

minas. Caça em 

zonas florestadas 

com vegetação 

herbácea. 

Miniopterus 

schreibersii 
Morcego-de-peluche P VU --- 

Abriga-se em grutas 

e minas; alimenta-se 

em áreas de matos 

baixos e prados 

 

Os resultados da análise acima apresentada são referentes à envolvente próxima da área de 

estudo (buffer <2km), pelo que se particulariza de seguida para a área de estudo afastada 

(buffer 2-7km). Além das espécies acima referidas, verifica-se que estão dadas para a área de 

estudo espécies adicionais dos grupos dos peixes e avifauna, constantes do quadro que se 

segue. Refira-se que a presença destas espécies resulta, mais uma vez, do facto do rio Tejo ser 

abrangido pela área de estudo afastada (buffer 2-7km). 
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Quadro 4.3.15 – Lista das espécies de maior valor para a conservação na área envolvente mais afastada 

ao projeto (buffer 2-7km), tipo de ocorrência na área de estudo, estatuto de acordo com o Livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal (EN – Em perigo; VU – Vulnerável; LC – Pouco preocupante; DD – 

Informação insuficiente), End. - endemismo (PI – Península Ibérica) e biótopos que utilizam. 

Grupo 
Espécie Tipo de 

ocorrência 
Estatuto End. 

Biótopo (s) de 

ocorrência Nome científico Nome comum 

Peixes continentais 

 Lampetra fluviatilis Lampreia-de-rio P CR --- Lêntico-ciprinícola 

 

Petromyzon marinus Lampreia-marinha C VU --- 

Rios permanentes. 

Espécie lótica, fundos 

pedregosos 

 

Anguilla anguilla Enguia-europeia C EN --- 

Generalista, 

ecossistema aquático, 

dulciaquícola, salobro 

ou marinho 

 Alosa alosa Sável P EN --- Migrador diádromo 

 Alosa falax Savelha P VU --- Migrador diádromo 

 

Barbus comizo Cumba P EN PI 

Migrador, rios, 

ribeiras permanentes. 

Cursos de água de 

ordem elevada 

 

Iberochondrostoma 

lusitanicum 
Boga-portuguesa C CR --- 

Ambientes de 

transição e 

ciprinícolas 

 

Squalius alburnoides Bordalo P VU PI 

Rios e ribeiras 

permanentes ou 

intermitentes, em 

cursos de água de 

reduzida largura e 
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Grupo 
Espécie Tipo de 

ocorrência 
Estatuto End. 

Biótopo (s) de 

ocorrência Nome científico Nome comum 

profundidade. Com 

macrófitos 

emergentes. 

 

Squalius pyrenaicus Escalo-do-sul P EN PI 

Generalista, ambiente 

de transição e 

salmonícolas 

Aves 

 
Ixobrychus minutus Garçote C VU 

 

--- 
Aquático 

 

Nycticorax nycticorax Goraz C EN --- 

Locais junto a orla de 

rios ou aglomerados 

urbanos 

  

  

  

  

  

  

Ardeola ralloides Papa-ratos C CR/EN --- 
Zonas húmidas, paúis, 

arrozais 

Ardea purpurea Garça-vermelha C EN --- 

Zonas húmidas, com 

áreas de vegetação 

densa de caniçais 

Aythya ferina Zarro C EN/VU --- 
Paúis, lagoas, 

barragens 

Porphyrio porphyrio Caimão C VU --- Zonas húmidas 

Actitis hypoleucos Maçarico-das-rochas C VU/VU --- 
Rios rochosos, 

represas 

Larus fuscus Gaivota-de-asa-escura C VU/LC --- 
Litoral, grandes rios, 

barragens 

Gelochelidon nilotica Tagaz C EN --- 
Zonas húmidas, 

barragens, arrozais 

Locustella luscinioides Cigarrinha-ruiva C VU --- 
Zonas húmidas, 

caniçais 
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No quadro que se segue é feita uma contextualização a nível nacional, regional e local das 

espécies de maior relevância ecológica potencialmente presentes nas duas áreas de estudo do 

Centro Integrado de Gestão de Resíduos (CIGR). 
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Quadro 4.3.16 – Contextualização local, regional e nacional das espécies e grupos mais relevantes para a conservação da biodiversidade na área de estudo. 

G
ru

po
 

Espécie (s) Local Regional Nacional 

Pe
ix

es
 c

on
tin

en
ta

is 

 

A área de estudo afastada do projeto inclui a 
presença possível de 9 espécies de peixes 

continentais com interesse para a 
conservação. Destes, a lampreia-de-rio 

(Lampetra fluviatilis), a lampreia-marinha 
(Petromyzon marinus), a enguia-europeia 
(Anguilla anguilla), o sável (Alosa alosa), a 
savelha (Alosa fallax) e o bordalo (Squalius 

alburnoides) estão associados a rios grandes 
ou principais como o rio Tejo, enquanto a 

cumba (Barbus comizo), a boga-portuguesa 
(Iberochondrostoma lusitanicum), e o escalo 

do sul (Squalius pyrenaicus) estão mais 
associados a ribeiras pouco poluídas. Estas 

espécies têm ocorrência possível ou 
confirmada para as quadrículas que abrangem 

o rio Tejo, pelo que é muito provável que 
ocorram na envolvente afastada do projeto. 
Por outro lado, considera-se improvável que 

ocorram na envolvente próxima. 

O Plano da Bacia Hidrográfica (PBH), à qual 
pertencem os cursos de água das áreas de 

estudo, indica que a bacia do rio Tejo 
apresenta um nível considerável de 

degradação da composição ictiofaunítica, 
resultante da reduzida qualidade da água, 

com origem nas descargas de efluentes 
domésticos e industriais não tratados. 

Não obstante, todas as espécies listadas 
estão registadas para esta bacia. A 

envolvente afastada do projeto insere-se 
na área de distribuição de 9 espécies de 
peixes continentais com interesse para a 

conservação. Destas, 6 espécies têm 
ocorrência registada para o rio Tejo, sendo 
características de rios largos, e 3 são mais 
características de ribeiras pouco poluídas, 
tendo sido igualmente registadas no rio 

Tejo ou em afluentes deste. 

A Carta Piscícola Nacional indica ausência de 
peixes para a principal ribeira (ribeira do 

Chicharo) da área de estudo próxima (buffer 
<2km). De facto, os principais fatores de 
ameaça para este grupo (degradação do 

habitat, alteração do regime natural 
hidrológico e degradação da qualidade da 
água) estão presentes no biótopo Linha de 

água, o que torna a sua presença pouco 
provável. 

Na área de estudo afastada, que inclui linhas 
de água de maiores dimensões, como o rio 
Tejo, são referidas comunidades de peixes 

mais diversas.  
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Espécie (s) Local Regional Nacional 
Ré

pt
ei

s Emys 

orbicularis 

A única espécie de réptil relevante para a 
conservação na área de estudo é o cágado-de-

carapaça-estriada (Emys orbicularis). A sua 
ocorrência está dada como possível para a 

envolvente próxima do projeto, e como 
confirmada para a envolvente afastada. Esta 

espécie pode ocorrer em ribeiros permanentes 
ou temporários, em charcas e outros habitats 

dulçaquícolas (ICNB, 2008) e segundo 
Segurado (2000), é mais frequente em zonas 
onde se encontram maiores densidades de 

cágado-mediterrânico Mauremis leprosa, que 
foi observada na área de estudo. Portanto, 
considera-se provável a sua ocorrência em 

ambas as áreas de estudo (envolvente próxima 
e afastada). O trabalho de campo não permitiu 

a confirmação desta espécie. 

A região onde a área de estudo se inclui 
sobrepõe-se à área de distribuição da 

espécie mais relevante para a 
conservação, estando esta associada 

principalmente a biótopos dulçaquícolas e 
ribeirinhos. Na bacia do Tejo, a espécie foi 

detectada no Paúl do Boquilobo. 

 

O cágado-de-carapaça-estriada distribui-se em 
Portugal de forma muito dispersa, ocorrendo 

de um modo geral de forma isolada ou em 
pequenas populações. Verifica-se a ausência 
quase total desta espécie a norte do rio Tejo, 
mas tem ocorrência confirmada no Paúl do 

Boquilobo e em várias sub-bacias do rio Tejo. 
Está classificado como Vulnerável, de acordo 

com Cabral et al. (2006). 

Av
ifa

un
a 

 

A presença das espécies cegonha-preta 
(Ciconia nigra), o colhereiro (Platalea 

leucorodia) ou o chasco-ruivo (Oenanthe 
hispânica) está dada como confirmada para a 

quadrícula UTM 10x10km, envolvente próxima 
do projeto. A nidificação da cegonha-negra é 

dada como possível para esta quadrícula 
(Equipa Atlas, 2008) mas a espécie nidifica em 
escarpas e pesca em riachos e charcas, sendo 
pouco provável que ocorra na área de estudo. 

O colhereiro tem ocorrência registada mas 
nidificação muito improvável nesta quadrícula 

(Equipa Atlas, 2008). Esta espécie ocorre 

A nível regional a área de estudo faz parte 
da área de distribuição de 7 espécies de 

aves com maior interesse para a 
conservação, de acordo com Cabral et al. 
(2006). A área faz parte, ainda, da área de 
ocorrência de outras 82 espécies de aves 

de acordo com o Novo Atlas das Aves 
Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 
2008), bem como de outras referências 
bibliográficas consultadas e registos de 

campo. No entanto a área de estudo não 
se encontra inserida em qualquer área de 

proteção especial para as aves (ZPE) ou 

O total de espécies de aves considerado com 
ocorrência confirmada ou possível na 

envolvente próxima ao projeto representa 
cerca de 30,3% das espécies presentes a nível 

nacional e 9,3% das espécies de aves com 
estatuto de conservação. 

Comparativamente, estes valores revelam-se 
superiores quando se trata da envolvente 

afastada ao projeto, a qual representa cerca 
de 41,8% das espécies presentes a nível 

nacional e 22,7% das espécies de aves com 
estatuto de conservação. 
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Espécie (s) Local Regional Nacional 

também como migrador de passagem e 
invernante na região Centro, sobretudo perto 

do rio Tejo, mas dada a sua preferência por 
zonas húmidas é pouco provável que ocorra 
na área de estudo. A nidificação do chasco-

ruivo é dada como possível para esta 
quadrícula (Equipa Atlas, 2008), mas esta 

espécie frequenta sobretudo terrenos incultos 
e áridos, sendo mais comum no interior do 
país e pouco numeroso, pelo que é pouco 

provável que ocorra na área de estudo. 

A ocorrência das espécies ógea (Falco 
subbuteo), bútio-vespeiro (Pernis apivorus) e 

águia-pesqueira (Pandion haliaetus) é 
considerada possível, estando confirmada 

apenas nas quadrículas adjacentes à área de 
estudo (Equipa Atlas, 2008). Dado que a ógea 

e o bútio-vespeiro são migradores de 
passagem e nidificantes pouco comuns, 
utilizando biótopos florestais, é pouco 

provável que ocorram na área de estudo. Já a 
águia-pesqueira é migrador de passagem e 

invernante pouco comum, tendo ocorrência 
registada no Paul do Boquilobo e na zona de 
Abrantes. Porém, dada a sua preferência por 
zonas húmidas, é pouco provável que ocorra 

na área de estudo. 

Nas quadrículas que englobam a área 
envolvente afastada ao projeto (buffer 2-7km) 

e que incluem o rio Tejo, podem ocorrer a 

IBA. 

As quadrículas que englobam a envolvente 
afastada do projeto fazem parte da área 
de distribuição de 10 outras espécies de 

aves com maior interesse para a 
conservação, de acordo com o LVVP 
(Cabral et al., 2006). A área faz parte, 

ainda, da área de ocorrência de outras 24 
espécies de aves de acordo com o Novo 
Atlas das Aves Nidificantes em Portugal 

(Equipa Atlas, 2008), bem como com 
outras referências bibliográficas 

consultadas e registos de campo. Esta área 
inclui, num dos seus limites extremos, 
parte da Reserva Natural do Paul do 

Boquilobo. 

De uma forma geral a área de estudo não 
apresenta muito potencial para ser 

utilizada como área de nidificação ou 
prospeção de alimento pela maioria das 

espécies identificadas como de maior 
relevância ecológica.  

A área envolvente próxima ao projeto, 
apresenta biótopos favoráveis à 

ocorrência e reprodução das espécies 
associadas a zonas húmidas, como a águia-
pesqueira, o colhereiro, a cegonha-negra, 

a biótopos florestais, como a ógea, o 
bútio-vespeiro ou o açor, ou a zonas 

áridas, como o chasco-ruivo. A envolvente 

Os principais fatores de ameaça deste grupo 
são a perturbação humana e perda de habitat 

(Cabral et al., 2006; ICNB, 2006b). 
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Espécie (s) Local Regional Nacional 

gaivota-de-asa-escura (Larus fuscus) e o 
maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos). A 
gaivota-de-asa-escura tem uma população 

invernante comum no litoral, com ocorrência 
registada mas nidificação muito improvável 
nestas quadrículas (Equipa Atlas, 2008). Por 
isso, é pouco provável que ocorra na área de 

estudo. O maçarico-das-rochas tem nidificação 
possível para estas quadrículas e frequenta 

cursos de água corrente, margens de açudes e 
albufeiras (Equipa Atlas, 2008), sendo provável 
que ocorra nestas quadrículas, mas apenas nas 

zonas mais próximas do rio Tejo. 

Nestas quadrículas ocorrem ainda algumas 
espécies associadas a zonas húmidas, 
nomeadamente o garçote (Ixobrychus 

minutos), o goraz (Nycticorax nycticorax), o 
papa-ratos (Ardeola ralloides), a garça-

vermelha (Ardea purpurea), o zarro (Aythya 
ferina), o caimão (Porphyrio porphyrio), o 

tagaz (Gelochelidon nilótica) e a cigarrinha-
ruiva (Locustella luscinioides). Dado que os 
registos de ocorrências destas espécies se 

referem na sua maioria a observações no Paúl 
do Boquilobo, é pouco provável que ocorram 

na área de estudo. 

afastada, apresenta biótopos favoráveis à 
ocorrência e nidificação de várias espécies 

de maior interesse para a conservação, 
como a gaivota-de-asa-escura, o maçarico-

das-rochas, o garçote, o goraz, o papa-
ratos, a garça-vermelha, o zarro, o caimão, 
o tagaz e a cigarrinha-ruiva. Porém, estas 
espécies encontram-se associadas a zonas 
húmidas ou ribeirinhas, nomeadamente 

ao Paul do Boquilobo ou ao rio Tejo. 

Mamíferos 
não 

voadores 

No grupo dos mamíferos não voadores, 
considerou-se o rato de Cabrera (Microtus 

cabrerae) como a espécie mais relevante para 
a conservação na área de estudo. A presença 

As áreas de estudo consideradas inserem-
se na área de distribuição desta espécie, 
que se estende pelo Sul e Centro-Este do 
território português (Cabral et al., 2006). 

A população do rato de Cabrera distribui-se 
pelo Sul e centro-Este do território, estando 

contudo bastante fragmentada (Cabral et al., 
2006). Os dados conhecidos não permitem 
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desta espécie na área de estudo é dada como 
confirmada na quadrícula UTM 10x10km onde 
o projeto se insere, ND56, tal como na ND55. 

 As colónias desta espécie ocorrem em 
formações de gramíneas, juncais, margens de 
ribeiras temporárias, solos alagados, junto das 

orlas de ribeiras permanentes e sobreirais 
(Cabral et al., 2006). Considerando a escassez 

de habitat apropriado e da reduzida 
abundância da espécie, considera-se que é 

pouco provável que ocorra na área envolvente 
próxima. 

estimar a dimensão da população, mas 
admite-se que tenha uma estrutura meta 

populacional, estando classificada pelo Livro 
Vermelho dos Vertebrados de Portugal 
(Cabral et al., 2006) com o estatuto de 

Vulnerável. É uma espécie endémica da 
Península Ibérica. 

Mamíferos 
voadores 

No grupo dos mamíferos voadores, foram 
inventariadas 9 espécies com maior relevância 
para a conservação com ocorrência possível na 
área de estudo, tanto na envolvente próxima 
como afastada ao projeto. Destas espécies, 

destacam-se o morcego de Bechstein (Myotis 
bechsteinii) e o morcego-de-franja do Sul 

(Myotis escalerai), que criam em cavidades de 
árvores.  

Além destes, está também dada como possível 
a ocorrência de outras espécies de interesse 

para a conservação, nomeadamente, 
morcego-de-ferradura-mediterrânico 

(Rhinolophus euryale), morcego-de-ferradura-
grande (Rhinolophus ferrumequinum), 

morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus 
hipposideros), morcego-de-ferradura-mourisco 

Tendo sido inventariadas 9 espécies de 
morcegos com maior interesse para a 

conservação, verifica-se que se 
evidenciam duas espécies arborícolas em 
particular: o morcego-de-Bechstein, de 

ocorrência registada apenas no Centro do 
país, e bastante raro; e o morcego-de-

franja-do-Sul, que se distribui por todo o 
território português.  

Não existem, até ao momento, dados 
específicos sobre as populações de morcego-

de-franja-do-sul, já que este fez parte, até 
recentemente, da espécie morcego-de-franja 
(Myotis nattereri), considerando-se portanto 
os dados sobre esta válidos para o morcego-
de-franja-do-sul. Esta espécie distribui-se por 

todo o território continental, sendo a 
população portuguesa constituída por poucos 

milhares de indivíduos, estando classificada 
pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal (Cabral et al., 2006) com o estatuto 
de Vulnerável, mas podendo estar a 

aumentar. 

O morcego-de-Bechstein é uma espécie rara 
na maior parte da sua área de distribuição, 
tendo sido registada a sua ocorrência em 
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(Rhinolophus mehelyi), morcego-rato-pequeno 
(Myotis blythii), morcego-rato-grande (Myotis 
myotis) e morcego-de-peluche (Miniopterus 
schreibersii). Porém, dados os seus hábitos 

cavernícolas, considera-se pouco provável a 
sua ocorrência nas áreas de estudo de forma 

frequente, considerando-se possível que 
utilizem a área para alimentação. 

Portugal apenas na região Centro. Estima-se 
que a sua população seja inferior a um milhar 
de indivíduos, e não há dados que permitam 

avaliar tendências populacionais, estando por 
isso classificada pelo Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006) 
com o estatuto de Em Perigo. 
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Valores cinegéticos e piscatórios 

A área de estudo e envolvente regista a presença de, pelo menos, uma zona de caça 

associativa (ZCA), a ZCA da Pucariça e Casal do Rei (Processo n.º 5348). Foram identificadas 

através da bibliografia e do trabalho de campo a presença de 15 espécies de interesse 

venatório, com presença confirmada ou muito provável, das quais 11 correspondem a aves e 4 

a mamíferos. No decorrer do trabalho de campo foram detetadas 5 destas espécies, 

nomeadamente, o pombro-torcaz (Columba palumbus), melro (Turdus merula), gaio (Garrulus 

glandarius) e gralha-preta (Corvus corone) (ver próximo quadro). 

Quadro 4.3.17– Lista de espécies com interesse cinegético na área de estudo. 

Grupo Família Espécie Nome comum 

Aves 

ANATIDAE 
Anas 

platyrhynchos 
Pato-real 

PHASANIDAE Alectoris rufa Perdiz 

PHASANIDAE Coturnix coturnix Codorniz 

RALLIDAE Gallinula chloropus Galinha d'água 

COLUMBIDAE Columba livia Pombo-das-rochas 

COLUMBIDAE Columba palumbus Pombo-torcaz 

COLUMBIDAE Streptopelia turtur Rola-brava 

TURDIDAE Turdus merula Melro 

TURDIDAE Turdus viscivorus Tordoveia 

CORVIDAE 
Garrulus 

glandarius 
Gaio 

CORVIDAE Corvus corone Gralha-preta 

Mamíferos 

LEPORIDAE 
Oryctolagus 

cuniculus 
Coelho-bravo 

CANIDAE Vulpes vulpes Raposa 

VIVERRIDAE Herpestes Saca-rabos 
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Grupo Família Espécie Nome comum 

ichneumon 

SUIDAE Sus scrofa Javali 

 

4.3.3.4 Biótopos e habitats 

A área de estudo caracteriza-se pela presença de extensas áreas florestais, constituídas 

maioritariamente por eucaliptal, povoamentos de sobreiro e matos. As áreas humanizadas 

ocupam uma fração importante da área de estudo, consistindo no atual Eco Parque do Relvão 

e rodovias de acesso (Desenhos EIA.00.BIO.03-1; EIA.00.BIO.03-2 ). No que respeita a áreas 

naturais, apenas se identificam linhas de água, com dimensões reduzidas, as quais 

apresentam, em geral, um pobre estado de conservação e áreas de matos, que apresentam 

bom estado de conservação em apenas algumas manchas. 

Como se pode observar no próximo quadro, identificam-se 11 biótopos e mosaico de biótopos 

distintos para a área de estudo, sendo o biótopo mais abundante correspondente ao 

eucaliptal, com 62,2% da área ocupada no total da área analisada, seguida pelos povoamentos 

de sobreiro (9,55% da área total) e matos (7,9% da área total), os quais podem ocorrer com 

quercíneas dispersas (5,4%). Os biótopos artificializados ocupam uma área importante no seu 

conjunto, com cerca de 5,7% da área total analisada. 

 

 

Figura 4.3.5– Percentagem ocupada por cada biótopo na área de estudo. 
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Quadro 4.3.18 – Área (ha) dos biótopos presentes na área de estudo, habitats do Decreto-Lei nº 

49/2005, de 24 de Fevereiro que possui, e respetiva percentagem face ao total de cada uma das áreas 

consideradas 

Biótopo 
Habitats do DL 49/2005 que 

inclui 
Área (ha) Percentagem (%) 

Eucaliptal - 779,55 62,21 

Eucaliptal+ acacial - 7,54 0,60 

Acacial - 11,17 0,89 

Povoamento de 

sobreiro 
- 119,69 9,55 

Montado 6310 47,90 3,82 

Matos 4030 98,47 7,86 

Matos com 

quercíneas 
4030 67,69 5,40 

Agrícola/ Pastagem - 44,3 3,5 

Linha de água - 4,48 0,36 

Charca - 0,56 0,04 

Humanizado - 71,69 5,72 

Total 1253,00 100,00 

 

De acordo com os resultados obtidos com o trabalho de campo verificou-se que de facto 

algumas das manchas dos biótopos identificados possuem correspondência a habitats 

naturais, tendo sido confirmada a presença de 2 Habitats constantes do Decreto-Lei n.º 140/99 

de 24 de Abril com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro, 

nomeadamente, 4030 – Charnecas secas europeias e 6310 – Montados de Quercus spp. de 

folha perene. Descrevem-se de seguida os Habitats referidos: 

4030 – Charnecas secas europeias  

Este habitat corresponde a matos baixos, de elevado grau de cobertura, dominados por 

nanofanerófitos, dominadas por um leque variado de taxa. É um habitat frequente em 
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território nacional, à exceção das áreas mais quentes e secas do nordeste e do sul de Portugal, 

onde se torna mais pontual. Na área de estudo encontra-se o subtipo pt3 – urzais, urzais-tojais 

e urzais – estevais mediterrânicos não litorais, com dominância por Cistus ladanifer. Este 

subtipo em particular é frequente, encontrando-se a sua área de ocupação em lenta regressão. 

Na área de estudo, este habitat foi identificado na parte sudoeste da área de estudo 

(Desenhos EIA.00.BIO.03-1; EIA.00.BIO.03-2), em zonas de maior declive, sujeitas a menos 

ações antropogénicas, numa área total de 51,6ha. A generalidade das restantes manchas de 

matos identificadas também são dominadas por esteva (Cistus ladanifer), no entanto 

apresentam um grau de perturbação elevado, derivado das mobilizações de solos e cortes de 

vegetação frequentes, pelo que não se considerou apresentarem correspondência ao habitat.  

6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene 

O habitat 6210 corresponde a um mosaico de pastagens naturais perenes com sobcoberto 

variável, pouco denso, de sobreiros (Quercus suber) ou/ e azinheiras (Q. rotundifolia), 

associado a um sistema de pastorícia extensiva por ovinos e por vezes incluindo parcialmente 

sistemas de agricultura arvense extensiva em rotações longas. São dominadas por 

hemicriptófitos cespitosos, principalmente Poa bulbosa, Trifolium sp. pl. e Plantago sp. pl. e 

mais raramente correspondem a pastagens anuais. 

A densidade de árvores pode variar desde o copado quase cerrado a inexistente. Nos 

montados sub-pastoreados ou não-pastoreados assiste-se ao estabelecimento de 

comunidades correspondentes a etapas de recuperação sucessional do bosque. 

Na área de estudo, verifica-se que o estrato arbóreo do habitat é composto apenas por 

sobreiro (Quercus suber), verificando-se que se encontra degradado, tendo-se observado que 

o sobcoberto se encontra substituído por matos em algumas zonas (ver figura do quando 

4.7.22). O habitat está presente em cerca de 47,9ha, localizando-se na parte noroeste e 

sudeste da área de estudo (Desenhos EIA.00.BIO.03-1; EIA.00.BIO.03-2). 

Algumas manchas de matos, sujeitas a menos pressões resultantes das intervenções ao nível 

da vegetação, apresentam-se ainda pontualmente dominadas por espécies bioindicadoras do 

habitat 5330 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos, nomeadamente por carvalhiça 

(Quercus lusitanica), murta (Myrtus communis), medronheiro (Arbutus unedo) ou lentisco 

(Phillyrea angustifolia). Estas áreas não são suscetíveis de ser cartografadas devido à sua 

reduzida dimensão.  
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Os quadros que se seguem incluem uma caracterização detalhada de cada um dos biótopos 

cartografados na área de implantação do projeto e sua envolvente próxima, num buffer de 

2km (Desenhos EIA.00.BIO.03-1; EIA.00.BIO.03-2), incluindo as espécies florísticas e 

faunísticas que aí ocorrem, o respetivo IVB e uma fotografia representativa. 
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Quadro 4.3.19  – Caracterização do biótopo Eucaliptal, presente na área de estudo e IVB atribuído. 

Eucaliptal 

Habitats do DL 

49/2005 que inclui 
- IVB 0,5 

 

Principais espécies 

florísticas 

Eucalipto (Eucalyptus globulus), mimosa (Acacia dealbata), feto 

(Pteridium aquilinum), esteva (Cistus ladanifer), roselha (Cistus crispus), 

carqueja (Pterospartum aquilinum), Ulex sp., Cytisus sp., háquea-

espinhosa (Hakea sericea), Sonchus sp. 

Principais Espécies 

faunísticas 

Lagartixa-do-mato-comum (Psammodromus algirus), pisco-de-peito-ruivo 

(Erithacus rubecula), raposa (Vulpes vulpes) 

Características 

Este biótopo consiste em áreas extensas, compostas apenas por eucalipto (Eucalyptus globulus). Pontualmente podem ocorrer outras 

espécies arbóreas como o sobreiro (Quercus suber), carvalho-alvarinho (Quercus robur) ou espécies exóticas como a mimosa (Acacia 

dealbata). O sobcoberto é, de um modo geral, bastante pobre do ponto de vista florístico, sendo as espécies dominantes a esteva (Cistus 

ladanifer), roselha (Cistus crispus) e tojo (Ulex sp.). Este é o biótopo mais abundante da área de estudo, ocorrendo em cerca de 62,2% da 

mesma. Este biótopo pode ocorrer em mosaico com acacial (0,6% da área de estudo), correspondendo a áreas de eucaliptal fortemente 

invadidas por mimosa, vizinhas do biótopo eucaliptal. Apresenta uma relevância ecológica muito reduzida, como se pode observar pelo 

seu IVB. 
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Quadro 4.3.20 – Caracterização do biótopo Acacial presente na área de estudo e IVB atribuído. 

Acacial 

Habitats do DL 

49/2005 que inclui 
- IVB 0,5 

 

Principais espécies 

florísticas 

Mimosa (Acacia dealbata), eucalipto (Eucalyptus globulus), azeda 

(Oxalis pes-caprae), silvas (Rubus ulmifolius) 

Principais Espécies 

faunísticas 

Lagartixa-do-mato-comum (Psammodromus algirus), pisco-de-peito-

ruivo (Erithacus rubecula) 

Características 

Este biótopo corresponde a uma área dominada por mimosa (Acacia dealbata), extremamente densa, localizada na parte noroeste da 

área de estudo. Esta é uma espécie exótica classificada como invasora por legislação nacional. Podem surgir, de forma pontual, indivíduos 

de eucalipto nestas manchas. O biótopo ocorre em 0,9% do total da área de estudo, sendo a sua relevância ecológica extremamente 

baixa. 
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Quadro 4.3.21 – Caracterização do biótopo Povoamento de sobreiro presente na área de estudo e IVB atribuído. 

Povoamento de sobreiro 

Habitats do DL 

49/2005 que inclui 
- IVB 4,7 

 

Principais espécies 

florísticas 

Sobreiro (Quercus suber), esteva (Cistus ladanifer), medronheiro (Arbutus 

unedo), rosmaninho (Lavandula stoechas), carvalhiça (Quercus lusitanica), 

torga-ordinária (Calluna vulgaria), tojo (Ulex sp.), háquea-espinhosa 

(Hakea sericea), táveda (Ditrichia viscosa), Astragalus sp., feto (Pteridium 

aquilinum), Briza maxima 

Principais Espécies 

faunísticas 

Águia-cobreira (Circaetus gallicus), águia-calçada (Hieraaetus pennatus), 

peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus), chapim-azul (Parus caeruleus), 

coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), texugo (Meles meles), geneta 

(Genetta genetta) 

Características 

Este biótopo consiste em áreas dominadas por sobreiro (Quercus suber), com sobcoberto formado por matos bem desenvolvidos. 

Corresponde provavelmente a áreas de montado abandonadas. Frequentemente observa-se que os matos do sobcoberto apresentam 

uma composição florística pobre, derivado dos cortes da vegetação e/ ou mobilizações de solo nestas manchas. É relativamente 

abundante na área de estudo, ocorrendo em cerca de 9,6% da mesma. Apresenta relevância ecológica, como indica o seu IVB. 
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Quadro 4.3.22 – Caracterização do biótopo Montado presente na área de estudo e IVB atribuído. 

Montado 

Habitats do DL 

49/2005 que inclui 
6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene IVB 5,5 

 

Principais espécies 

florísticas 

Sobreiro (Quercus suber), Trifolium sp., Plantago sp., rosmaninho 

(Lavandula stoechas), táveda (Ditrichia viscosa), Astragalus sp. 

Principais Espécies 

faunísticas 

Sapo-parteiro-ibérico (Alytes cisternasii), rã-de-focinho-pontagudo 

(Discoglossus galganoi), águia-cobreira (Circaetus gallicus), águia-calçada 

(Hieraaetus pennatus), peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus), chapim-

azul (Parus caeruleus), rato de Cabrera (Microtus cabrerae), coelho-bravo 

(Oryctolagus cuniculus), texugo (Meles meles), geneta (Genetta genetta) 

Características 

Este biótopo é caracterizado pela presença de sobreiro, com sobcoberto composto por pastagens. A totalidade da área descrita pode ser 

considerada como parte do habitat 6310, incluído no D.L. nº 140/99 de 24 de Abril, o que revela a sua importância ecológica. Este 

biótopo ocorre numa área pouco extensa, ocupando 3,8% da área de estudo. 
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Quadro 4.3.23 – Caracterização do biótopo Matos presente na área de estudo e IVB atribuído. 

Matos 

Habitats do DL 

49/2005 que inclui 
4030 – Charnecas secas europeias IVB 4,7 

 

Principais espécies 

florísticas 

Esteva (Cistus ladanifer), medronheiro (Arbutus unedo), carvalhiça 

(Quercus lusitanica), torga-ordinária (Calluna vulgaria), háquea-

espinhosa (Hakea sericea), tojo (Ulex sp.), táveda (Ditrichia viscosa), 

feto (Pteridium aquilinum), Bole-bole-maior (Briza maxima) 

Principais Espécies 

faunísticas 

Toutinegra-dos-valados (Sylvia melanocephala), felosa-poliglota 

(Hippolais polyglotta) 

Características 

Corresponde a áreas de matos mais ou menos desenvolvidas, presentes na área de estudo. De um modo geral, apresenta uma 

composição florística muito pobre, resultando, por exemplo, de áreas agrícolas abandonadas. É nos locais de maior declive que apresenta 

as manchas mais diversas e desenvolvidas. Nestas áreas apresenta correspondência ao habitat 4030, apresentando dominância de esteva 

(Cistus ladanifer). Este biótopo é pouco frequente na área de estudo, correndo em 7,9% da mesma. Inclui áreas agrícolas abandonadas 

atualmente invadidas por espécies características de matos. 
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Quadro 4.3.24 – Caracterização do biótopo Matos com quercíneas presente na área de estudo e IVB atribuído. 

Matos com quercíneas 

Habitats do DL 

49/2005 que inclui 
4030 – Charnecas secas europeias IVB 5,2 

 

Principais espécies 

florísticas 

Sobreiro (Quercus suber), esteva (Cistus ladanifer), medronheiro (Arbutus 

unedo), carvalhiça (Quercus lusitanica), torga-ordinária (Calluna vulgaria), 

háquea-espinhosa (Hakea sericea), tojo (Ulex sp.), táveda (Ditrichia 

viscosa), feto (Pteridium aquilinum), Bole-bole-maior (Briza maxima) 

Principais Espécies 

faunísticas 

Toutinegra-dos-valados (Sylvia melanocephala), felosa-poliglota 

(Hippolais polyglotta), águia-cobreira (Circaetus gallicus), águia-calçada 

(Hieraaetus pennatus), peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus), chapim-

azul (Parus caeruleus), coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), texugo 

(Meles meles), geneta (Genetta genetta) 

Características 

Corresponde a áreas de matos desenvolvidos com presença de quercíneas, em particular sobreiro (Quercus suber). Frequentemente 

observa-se que os matos apresentam uma composição florística pobre, derivado dos cortes da vegetação e/ ou mobilizações de solo 

nestas manchas. Este biótopo ocorre em 5,4% da área de estudo, apresentando relevância ecológica. 
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Quadro 4.3.25 – Caracterização do biótopo Agrícola/ Pastagem presente na área de estudo e IVB atribuído. 

Agrícola/ Pastagem 

Habitats do DL 

49/2005 que inclui 
- IVB 1,3 

 

Principais espécies 

florísticas 

Oliveira (Olea europaea), sobreiro (Quercus suber), azeda (Oxalis pes-

capra), leituga (Leontodon taraxacoides), briza (Briza sp.), Rumex sp., 

trovisco (Daphnium gnidium), Paspalum sp., soagem (Echium 

plantagineum), urtiga (Urtica dioica), táveda (Dittrichia viscosa) 

Principais Espécies 

faunísticas 

Cegonha-branca (Ciconia ciconia), tentilhão (Fringilla coelebs), pintassilgo 

(Carduelis carduelis), cartaxo (Saxicola torquata), rato-das-hortas (Mus 

spretus), melro (Turdus merula), coelho-bravo (Oryctolagus cunniculus), 

ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus) 

Características 

Este biótopo inclui áreas agrícolas e de pastagem, presentes na área de estudo, ocupando uma pequena área total, de cerca de 3,5%. 

Estas áreas são pobres do ponto de vista da flora e da vegetação, sendo dominadas por espécies ruderais, nomeadamente por espécies 

anuais adaptadas a perturbações, pelas espécies dos pequenos sistemas agrícolas e, por vezes, pelas espécies dos biótopos envolventes. 

Possui uma reduzida relevância ecológica. 
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Quadro 4.3.26 – Caracterização do biótopo Linha de água presente na área de estudo e IVB atribuído. 

Linha de água 

Habitats do DL 

49/2005 que 

inclui 

- IVB 3,8 

 

Principais 

espécies 

florísticas 

Borrazeira (Salix atrocinerea), eucalipto (Eucaliptus globulus), carvalho alvarinho 

(Quercus robur), silva (Rubus ulmifolius), canas (Arundo donax), Asparagus sp., 

pilriteiro (Crataegus monogyna), Rosa sp., Myosotis sp., Ulex sp., jarro (Arum 

italicum), tanchagem-maior (Plantago major), mentrastro (Mentha suaveolens), feto 

(Pteridium aquilinum), bunho (Scirpoides holoschoenus) 

Principais 

Espécies 

faunísticas 

Rã-verde (Rana perezi), salamadra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra), 

rouxinol (Luscinia megarhynchos), pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula) e cobra-

de-água-de-colar (Natrix natrix), lontra (Lutra lutra) 

Características 

Este biótopo consiste nas linhas de água presentes na área de estudo, as quais se encontram de um modo geral em pobre estado de 

conservação, derivado de ações antropogénicas, que limitaram este tipo de vegetação a estreitas faixas comprimidas entre as ribeiras e 

campos agrícolas e/ou áreas florestais. A linha de água com maior expressão é a ribeira do Chicharo, a qual apresenta galeria ripícola 

desenvolvida e com estrato arbóreo em apenas parte da sua extensão. Identificou-se ainda a presença de linhas de escorrência de água, sem 

galeria ripícola associada, e não cartografáveis devido à sua reduzida dimensão. Este biótopo ocupa apenas cerca de 0,4% da área de estudo, 

possuindo alguma relevância ecológica, tal como o IVB indica. 
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Quadro 4.3.27 – Caracterização do biótopo Charca presente na área de estudo e IVB atribuído. 

Charca 

Habitats do DL 

49/2005 que inclui 
- IVB 2,7 

 

Principais espécies 

florísticas 

Borrazeira (Salix atrocinerea), tabúa (Typha dominguensis), Scirpoides 

holoschoenus, Juncus effusus, Ulex sp., Phyllirea angustifolia, roselha 

(Cistus crispus), táveda (Ditrichia viscosa), Molinea sp. 

Principais Espécies 

faunísticas 

Rã-verde (Rana perezi), cobra-de-água-de-colar (Natrix natrix), garça-

branca (Egretta garzetta), pato-real (Anas platyrhynchos), alvéola-

cinzenta (Motacilla cinerea) 

Características 

Este biótopo consiste em duas charcas presentes na área de estudo. Verificou-se que uma das charcas, localizada na parte nordeste da 

área de estudo, é artificial, encontrando-se vedada e com muito pouca vegetação, onde se inclui apenas as tabúa (Typha dominguensis). 

A outra charca, com origem aparentemente natural, apresenta alguma vegetação ripícola, onde se incluem alguns salgueiros, misturada 

com espécies características de matos. 
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Quadro 4.3.28 – Caracterização do biótopo Humanizado presente na área de estudo e IVB atribuído. 

Humanizado 

Habitats do DL 

49/2005 que inclui 
- IVB 0,0 

 

Principais espécies 

florísticas 
- 

Principais Espécies 

faunísticas 

Cegonha-branca (Ciconia ciconia), Pardal (Passer domesticus), melro-

preto (Turdus merula), ratazana-castanha (Rattus norvegicus) 

Características 

Este biótopo diz respeito aos elementos artificializados presentes na área de estudo, tais como, o Eco Parque do Relvão, onde se insere a 

área já intervencionada para instalação do CIGR e estradas. Encontra-se representado de forma relativamente abundante, ocupando 

cerca de 5,7% da área de estudo. Destaca-se a presença de aterros sanitários na área do Eco Parque, que atrai algumas espécies 

faunísticas em elevados números de indivíduos, como a cegonha-branca (Ciconia ciconia) e gaivotas (Larus sp.). Daqui são características 

espécies florísticas tipicamente ruderais. 
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No que se refere à área da envolvente ao projeto mais afastada (buffer 2-7km) verifica-se que, 

de acordo com a carta da Corine Land Cover (2006) e a análise dos ortofotomapas, a área de 

estudo é composta maioritariamente por povoamentos florestais (cerca de 36% da área total) 

e de folhosas (cerca de 33%), sendo que os sistemas agrícolas também ocupam uma área 

relevante (19%). As linhas de água, onde se inclui o rio Tejo ocupam uma área muito reduzida 

da área de estudo (ver próxima figura). 

 

Figura 4.3.6 – Biótopos presentes na área de estudo - envolvente afastada (buffer 2-7km). 

4.3.3.5 Áreas de Maior Relevância Ecológica 

A área de estudo é constituída essencialmente por áreas com um acentuado grau de 

intervenção humana, pelo que apresenta de uma forma geral, uma média a baixa relevância 

ecológica. Tendo em conta os critérios definidos no capítulo da metodologia (Identificação de 



 
 

  

 

 
228/563 

Áreas de Maior Relevância Ecológica) não se identificam áreas de maior relevância ecológica 

no que concerne à ecologia. 

 

4.4 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

4.4.1 Metodologia 

No quadro legislativo, o ordenamento do território assenta num sistema de gestão territorial 

concretizado através de Instrumentos de Gestão Territorial, cujo regime jurídico é 

regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro - com as alterações 

introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 53/2000, de 07 de abril e 310/2003, de 10 de dezembro e 

pelas Leis n.º 58/2005, de 29 de dezembro e 56/2007, de 31 de agosto, e Decreto-Lei n.º 

316/2007, de 19 de setembro (republicação integral) (Declaração de Retificação n.º 104/2007, 

de 6 de novembro; alterado pelo Decreto-Lei n.º 181/2009, de 7 de agosto), Portaria n.º 

1474/2007, de 16 de novembro (com Declaração de Retificação n.º 1-C/2008 de 15 de janeiro), 

Portaria n.º 137/2005, de 2 de fevereiro e Portaria n.º 138/2005, de 2 de fevereiro e Decreto-

Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro (republicação integral), Decreto Regulamentar n.º 9/2009 

de 29 de maio (com Declaração de Retificação n.º 53/2009, de 28 de julho), Decreto 

Regulamentar n.º 10/2009, de 29 de maio (com Declaração de Retificação n.º 54/2009, de 28 

de julho), Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de maio e Decreto-Lei n.º 2/2011, de 06 

de janeiro. 

Estes instrumentos, em função do seu âmbito e da sua vinculação jurídica, possuem como 

finalidade planear, ordenar e gerir de forma sustentável os espaços que constituem o território 

nacional.  

A caracterização da situação atual no domínio do ordenamento do território efetuou-se tendo 

por base uma abordagem metodológica, em duas vertentes distintas. 

- Modelos de Desenvolvimento e de Ordenamento Territorial; 
- Condicionantes ao Uso do Solo. 

 

Na primeira vertente são descritos e analisados os modelos de ordenamento do território 

vigentes no território em estudo, onde se incluem diversos tipos de planos, de nível nacional, 

regional, sectorial e local. Tem por base uma análise documental, incluindo também, no que se 

refere ao PDM da Chamusca, o levantamento e tratamento de informação relativa às classes 
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de espaço constantes na Planta de Ordenamento do PDM (a partir da quantificação das 

diversas classes constantes nesta carta).  

Na segunda, são descritas e analisadas as áreas regulamentares, caracterizando-se as 

servidões e restrições de utilidade pública identificadas na zona de desenvolvimento do 

projeto. A caracterização de cada uma destas servidões e restrições de utilidade pública é 

efetuada de acordo com as suas especificidades e com o respetivo enquadramento legislativo 

em vigor. Em cada caso, antes da correspondente caracterização, é sintetizado o texto que 

institui cada uma das servidões/restrições anteriormente apresentadas, bem como as 

questões metodológicas mais relevantes para a sua análise. 

O desenvolvimento deste Fator Ambiental é feito a partir da informação obtida através de 

análises bibliográficas, documentais e de trabalho de campo. 

A área de estudo considerada para a caracterização do ambiente afetado corresponde a uma 

área de 200 m em redor do pavilhão (tipo nave industrial) pertencente à RESITEJO - Gestão e 

Tratamento dos Lixos do Médio Tejo, onde será implantado o Centro Integrado de Gestão de 

Resíduos (CIGR) em análise. 

4.4.2 Modelos de Desenvolvimento e Ordenamento do Território 

4.4.2.1 Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) 

 

Instrumentos de Desenvolvimento Territorial 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

O PNPOT (aprovado pela Lei n. º 58/2007, de 04 de setembro, retificado pelas Declarações n.º 

80-A, de 07 de setembro de 2007, e n.º 103-A/2007, de 02 de novembro) é um instrumento de 

desenvolvimento territorial de natureza estratégica que estabelece as grandes opções para a 

organização do território nacional. O seu programa de ação concretiza a estratégia de 

ordenamento, desenvolvimento e coesão territorial do País, em coerência com o Quadro de 

Referência Estratégico Nacional (QREN) para o período de 2007-2013. 

A linha de rumo que o PNPOT pretende imprimir ao país sistematiza-se em seis Objetivos 

Estratégicos, que se complementam e reforçam reciprocamente:  
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1. Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico e cultural, 

utilizar de modo sustentável os recursos energéticos e geológicos, e prevenir e 

minimizar os riscos. 

2. Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços 

ibérico, europeu e global. 

3. Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infraestruturas 

de suporte à integração e à coesão territoriais. 

4. Assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de equipamentos 

coletivos e a universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a 

coesão social. 

5. Expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e 

incentivar a sua crescente utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública. 

6. Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação 

informada, ativa e responsável dos cidadãos e das instituições. 

 

O Programa define opções estratégicas territoriais para cada região e espaços sub-regionais 

integrantes do território nacional. Para a Região de Lisboa e Vale do Tejo, com interesse para o 

projeto em causa, o Programa propõe: 

 “Criar uma rede de espaços para instalação de serviços avançados e actividades de I&D 
que contribuam para a afirmação da região como uma plataforma de serviços 
internacionais; 

 Construir os sistemas ambientais que colmatem os défices existentes, nomeadamente 
nos domínios dos efluentes e dos resíduos sólidos.” 

 

Para o espaço sub-regional do Oeste e Vale do Tejo, há a referir as seguintes opções para o 

desenvolvimento do território: 

 “Estruturar o sistema urbano sub-regional, articulando e dando coerência a quatro 

subsistemas: o eixo Torres Vedras – Caldas da Rainha – Alcobaça, o eixo Vila Franca de 

Xira – Carregado/Azambuja – Cartaxo – Santarém, o eixo Almeirim/Santarém – Rio 

Maior - Caldas da Rainha e o polígono Tomar – Torres Novas – Entroncamento – 

Abrantes; 

 Implementar as infra-estruturas ambientais que minimizem as agressões das 

actividades económicas, em particular sobre os recursos hídricos.” 
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Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT) 

As orientações definidas no PNPOT são desenvolvidas nos PROT, os quais, por sua vez, definem 

a estratégia regional de desenvolvimento territorial, considerando as estratégias municipais de 

desenvolvimento local e constituindo o quadro de referência para a elaboração dos Planos 

Municipais de Ordenamento do Território (PMOT). Neste sentido, constata-se que a área em 

estudo se encontra abrangida pelo PROT-OVT, aprovado através da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 64-A/2009, de 6 de agosto, retificado pela Declaração de Retificação n.º 71-

A/2009, de 2 de outubro (publicada no Diário da República n.º 192, I Série, de 2 de outubro). 

Este plano abrange os municípios que integram as NUT III Oeste, Lezíria do Tejo e Médio Tejo, 

correspondendo a 33 concelhos: Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Alenquer, Almeirim, Alpiarça, 

Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Cartaxo, 

Chamusca, Constância, Coruche, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã, Lourinhã, Nazaré, 

Óbidos, Ourém, Peniche, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, Sardoal, Sobral de Monte 

Agraço, Tomar, Torres Novas, Torres Vedras e Vila Nova da Barquinha. 

A proposta do PROT-OVT visa os seguintes 4 eixos estratégicos de base territorial: 

1. Ganhar a aposta da inovação, competitividade e internacionalização; 

2. Potenciar as vocações territoriais num quadro de sustentabilidade ambiental; 

3. Concretizar a visão policêntrica e valorizar a qualidade de vida urbana; 

4. Descobrir novas ruralidades. 

Nas Opções Estratégicas de Base Territorial, considera-se importante o Eixo Estratégico 1 - 

Ganhar a aposta da inovação, competitividade e internacionalização, bem como os seguintes 

Objetivos Estratégicos: “1.1. Renovar o modelo de crescimento económico, valorizando os 

recursos endógenos da região, promovendo pólos de competitividade e tecnologia, afirmando 

lógicas sectoriais ou de actividades relacionadas e organizadas em clusters ou redes e 

dinamizando a renovação económica urbana e revitalização da actividade económica em 

centros urbanos; 1.2. Apostar na qualificação territorial através do reforço de infra-estruturas 

de internacionalização, acolhendo actividades produtivas, logísticas e de serviços, e da 

afirmação de um leque de especializações regionais nas áreas do turismo, cultura, desporto e 

lazer, acolhimento empresarial, agricultura/agro-alimentar, ambiente, recursos energéticos 

endógenos, e pesca e aquicultura; e 1.4. Fomentar a iniciativa empresarial e o 

empreendedorismo, garantindo a ligação das redes empresariais aos Centros de Investigação e 

às Universidades, e promovendo uma melhoria dos parques empresariais existentes.” 
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O Esquema do Modelo Territorial do Oeste e Vale do Tejo assenta em três sistemas 

estruturantes (ver próxima figura): 

1) Sistema urbano e de competitividade - suportado por um conjunto de centralidades 

articuladas em subsistemas urbanos que orientam, organizam e reforçam a rede 

urbana regional e por uma malha área de localização empresarial, que promovam o 

desenvolvimento de atividades âncora, fortemente mobilizadoras, de recursos de 

conhecimento e de tecnologia avançada e com elevado potencial de 

internacionalização. 

2) Sistema ambiental - traduzido pela Estrutura Regional de Proteção e Valorização 

Ambiental, incluindo os recursos hídricos e o litoral, o solo e a paisagem, bem como a 

temática da energia e as áreas de risco. 

3) Sistema de mobilidade - assente na rede de infraestruturas rodoferroviárias existentes 

e num conjunto de propostas que visam o reforço da malha existente. 

 

Fonte: PROT-OVT 

Figura 4.4.1 - Extrato do Esquema Global do Modelo Territorial para o Oeste e Vale do Tejo  

A área em estudo insere-se em área de Floresta Multifuncional e Pecuária Extensiva, em zona 

onde se encontra previsto um Parque de Negócios Estruturante. 
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De referir que, de acordo com o PROT-OVT, o desenvolvimento de espaços de acolhimento 

empresarial deverá apostar na concentração geográfica das unidades empresariais, em forte 

articulação com o sistema urbano proposto, promovendo a requalificação e o reordenamento 

de alguns eixos de localização existentes e fomentando a valorização hierárquica e qualitativa 

dos centros urbanos regionais. 

Neste sentido, devem-se promover os espaços de concentração de atividades, Parques de 

Negócios, aproveitando as acessibilidades existentes, ou a criar, mas em sintonia com as 

centralidades já existentes e em perfeita articulação com os centros urbanos. 

Segundo o PROT-OVT, as Áreas de Localização Empresarial - Parques de Negócios 

Estruturantes, devem englobar as funções, serviços, equipamentos e infraestruturas 

suscetíveis de desenvolver estratégias associadas à afirmação de clusters e de pólos de 

competitividade e tecnologia e, em simultâneo, estratégias que valorizem a renovação 

económica urbana e o reordenamento e valorização dos centros urbanos. 

De acordo com o PROT-OVT, a Chamusca é um dos centros urbanos que reúne “ (…) condições 

potenciais para o desenvolvimento deste tipo de pólos de acolhimento empresarial”, devido ao 

Eco Parque do Relvão, no qual se devem valorizar “as actividades em torno do Centro 

Integrado, incluindo indústrias e serviços ligadas à área do ambiente, de Recuperação e 

Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos”. 

As vantagens locativas, segundo o PROT-OVT, são evidenciadas pelos elementos agregadores, 

a A1 e a A13 e a Linha do Norte, que proporcionam níveis de acessibilidade e mobilidade 

fortemente potenciadores da complementaridade urbana, constituindo a Golegã e a 

Chamusca centros urbanos com uma forte articulação com o Médio Tejo. 

A Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) constitui um objetivo 

central no PROT-OVT, sendo o resultado da aplicação ao território do Oeste e Vale do Tejo de 

um conjunto de princípios e objetivos dirigidos à gestão ambiental regional com particular 

incidência nas matérias com componentes territorializadas dominantes.  

A ERPVA (ver próxima figura) é constituída por uma rede hierarquizada de sistemas e 

subsistemas concretizada num conjunto de áreas nucleares e complementares e de corredores 

ecológicos. Estas áreas e estes corredores estão organizados em três níveis – Redes Primária, 

Secundária e Complementar - correspondentes com a importância que possuem na 

estruturação ambiental do território regional. A cada um destes três níveis estão associadas 
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orientações estratégicas e normas orientadoras com diferentes graus de exigência em termos 

de ordenamento e gestão do território. 

A Rede Primária inclui as principais unidades ecológicas que apresentam elevado valor natural 

e paisagístico e cujas prioridades de conservação são relevantes à escala europeia e nacional. É 

composta por Áreas Nucleares Estruturantes (ANE) articuladas entre si através de Corredores 

Ecológicos Estruturantes (CEE) de dimensão regional e nacional. A Rede Secundária inclui os 

valores ecológicos com relevância regional e intermunicipal, designadamente os que estão 

associados aos recursos hídricos superficiais ou subterrâneos, às baixas aluvionares e a áreas 

de elevado valor ecológico com dimensão relevante ao nível regional e local que não estão 

incluídas na Rede Nacional de Áreas Protegidas ou em áreas classificadas da Rede Natura 2000. 

É composta pelas Áreas Nucleares Secundárias (ANS) e Corredores Ecológicos Secundários 

(CES). A Rede Complementar decorre da existência de um conjunto relevante de valores 

naturais associados às atividades agrícola e florestal e a paisagens muito humanizadas com 

elevado valor paisagístico. A natureza destes territórios, e das atividades que lhes estão 

associadas, nem sempre permite uma identificação geográfica objetiva à escala do PROT. Esta 

identificação, tanto ao nível de limites, como de valor e necessidades de conservação e gestão 

deve ser aferida ao nível municipal e intermunicipal e integrada nos diferentes instrumentos 

de planeamento territorial. 

 

Fonte: PROT-OVT 
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Figura 4.4.2 - Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) do Oeste e Vale 

do Tejo 

A área de estudo do CIGR situa-se próximo do Corredor Ecológico Estruturante formado pelo 

rio Tejo, não havendo qualquer sobreposição com a ERPVA. 

Ainda de acordo com a Rede Complementar da ERPVA (ver próxima figura), a área de estudo 

do CIGR situa-se na proximidade de área de Paisagem Florestal de Elevado Interesse, cuja 

ocupação é caracterizada por Montados, Matos, Matagais e Carvalhais. Não obstante, a 

identificação geográfica da ocupação do solo permitiu constatar que na área onde irá ser 

inserido o CIGR, pertencente à Resitejo, não se regista a presença de montado.  

 

Fonte: PROT-OVT 

Figura 4.4.3 - Rede Complementar da ERPVA 

O PROT-OVT identifica 16 Unidades Territoriais, correspondentes a espaços que, à escala 

regional, evidenciam características específicas do ponto de vista da ocupação e da utilização 

do solo e que, pela sua extensão e particularidades, são merecedores de uma abordagem 

conjunta e integrada e objeto de normas detalhadas dirigidas ao planeamento das ocupações 

e usos do solo. 

O município da Chamusca é abrangido por duas unidades territoriais, designadamente: 
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 Unidade Territorial 10 – Lezíria do Tejo, que abrange as zonas limítrofes do rio Tejo, 

pertencentes aos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, 

Chamusca, Golegã, Salvaterra de Magos e Santarém. Esta unidade engloba a 

totalidade da área de baixa aluvionar do rio Tejo (aluviões do Tejo), cujos solos têm 

grande fertilidade e aptidão para a agricultura intensiva de regadio; 

 Unidade Territorial 14 – Charneca Ribatejana, que compreende as áreas 

predominantemente agroflorestais dos concelhos de Abrantes, Constância, Chamusca, 

Alpiarça, Almeirim, Salvaterra de Magos, Benavente e Coruche. Predominam os 

montados de sobro alternados com povoamentos de outras espécies, designadamente 

pinheiro, e com produção extensiva de gado. Esta unidade subdivide-se em duas 

subunidades, a saber: 

 Subunidade Territorial 14.a – Charneca Ribatejana Norte, que abrange parte 

dos concelhos de Abrantes, Constância, Chamusca, Alpiarça, Almeirim, 

Salvaterra de Magos e Coruche. 

 Subunidade Territorial 14.b – Charneca Ribatejana Sul, que abrange parte dos 

concelhos de Coruche e Benavente. 
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Fonte: PROT-OVT 

Figura 4.4.4 - Unidades Territoriais 

A área de intervenção encontra-se inserida na subunidade Charneca Ribatejana Norte (14a). 

No âmbito das diretrizes específicas para esta subunidade, há a destacar a seguinte: 

2 “Consolidar a formação de uma área de actividades ligada às indústrias da fileira 
ambiental (Eco Parque do Relvão), garantindo a devida preservação do aquífero e 
assegurando a ocupação de áreas menos produtivas ou menos valiosas do ponto de 
vista ambiental e da conservação da natureza.” 

 

Instrumentos de Natureza Especial 

Os Instrumentos de Natureza Especial, de carácter residual e supletivo, tutelam valores e 

interesses de carácter nacional de particular sensibilidade e relevância. Refira-se que o 

município da Chamusca não se encontra abrangido por quaisquer Planos Especiais de 

Ordenamento do Território (PEOT) atualmente em vigor. 

Instrumentos de Política Sectorial 

Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Tejo 

Os PBH definem as orientações de valorização, proteção e gestão equilibrada da água, de 

âmbito territorial, para uma bacia hidrográfica ou agregação de pequenas bacias hidrográficas, 
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de acordo com o Despacho Ministerial de 98.12.31 e com o Decreto-Lei n.º 45/94, de 22 de 

fevereiro. 

O PBH do Tejo foi aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 18/2001, de 7 de dezembro 

(publicado no Diário da República n.º 283, 1.ª Série - B), retificado pela Declaração de 

Retificação n.º 21-E/2001, de 31 de dezembro (Diário da República n.º 301, I Série B, 7.º 

Suplemento).  

A bacia hidrográfica do rio Tejo cobre um total de mais de 80500 km2, dos quais 24650 km2 

(excluída a área do estuário) são em Portugal. São totalmente abrangidos os distritos de 

Santarém e Castelo Branco e uma parte significativa dos distritos de Lisboa, Leiria, Portalegre, 

Guarda, Évora, Setúbal e Coimbra. Ficam assim envolvidos total ou parcialmente 94 concelhos, 

onde residem cerca de 3,5 milhões de habitantes. 

O concelho da Chamusca, na área de estudo, insere-se no PBH do Tejo através da sub-bacia do 

Tejo 2, integrando a Unidade Hidrológica de Planeamento (UHP) correspondente ao 06 –Tejo 

Central. 

 

Fonte: Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo 

Figura 4.4.5 - Sub-bacias hidrográficas principais do PBH do rio Tejo 
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Fonte: Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo 

Figura 4.4.6 - Unidades Homogéneas de Planeamento do PBH do rio Tejo 

As principais linhas estratégicas definidas pelo PBH e aplicáveis a todo o território abrangido 

por este instrumento são as seguintes: 

 Resolução das carências básicas de infraestruturas; 

 Resolução das disfunções ambientais associadas aos meios hídricos; 

 Prevenção e valorização do Património Natural; 

 Proteção da Segurança e Saúde das Pessoas e Bens. 

 

Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) do Tejo 

A Diretiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, ou Diretiva 

Quadro da Água (DQA), transportada para a ordem jurídica nacional pela Lei n.º 58/2005, de 

29 de dezembro (Lei da Água - LA) e pelo Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março estabelece 

um quadro de ação comunitária no domínio da política da água. A DQA/ LA estipula como 

objetivos ambientais o bom estado ou o bom potencial das massas de água, que devem ser 

atingidos até 2015, através da aplicação dos programas de medidas especificados nos planos 

de gestão das regiões hidrográficas. 
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Os PGRH são instrumentos de planeamento das águas que têm por objetivo constituírem-se 

como a base de suporte à gestão, à proteção e à valorização ambiental, social e económica das 

águas; visando, em particular, a identificação dos problemas mais relevantes das bacias 

hidrográficas, prevenindo a ocorrência de futuras situações potencialmente problemáticas, 

bem como definir as linhas estratégicas da gestão dos recursos hídricos através da 

implementação de um programa de medidas que garanta a prossecução dos objetivos 

ambientais estabelecidos na DQA. 

A elaboração e execução dos PGRH é responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente, 

I.P. O PGRH correspondente à área de estudo integra a Região Hidrográfica do Tejo (RH5) e foi 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-F/2013, de 22 de março. 

A região hidrográfica do Tejo (RH5) é uma região hidrográfica internacional com uma área total 

de aproximadamente 81.310 km2, dos quais 25.666 km2, ou seja 32 %, são em território 

nacional, constituindo o objeto do Plano. Importa referir que, dos 25.666 km2, 748 km2 

correspondem à área do plano de água das massas de água costeiras e de transição. 

O concelho da Chamusca, na área de estudo, insere-se na sub-bacia do Tejo Inferior. 
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Fonte: Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Tejo (RH5) 

Figura 4.4.7 - Sub-bacias do PGBH do rio Tejo 

Foram estabelecidos os seguintes objetivos estratégicos para a RH5, apresentados por área 

temática (AT), que permitem materializar a programação de medidas: 

• AT1: Quadro institucional e normativo 

Promover a racionalização, otimização e harmonização da intervenção do quadro institucional 

em matéria de recursos hídricos da região, criando condições para o cumprimento integral do 

normativo nacional e comunitário, para uma repartição de esforços entre os diferentes 

sectores utilizadores. 

• AT2: Quantidade de água 

Garantir a gestão sustentável da água, baseada na gestão racional dos recursos disponíveis e 

na otimização da eficiência da sua utilização, de modo a assegurar a disponibilidade de água 

para a satisfação das necessidades dos ecossistemas, das populações e das atividades 

económicas. 

• AT3: Gestão de riscos e valorização do domínio hídrico 
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Assegurar uma gestão integrada do domínio hídrico, procedendo à prevenção e mitigação dos 

efeitos provocados por riscos naturais ou antropogénicos, com especial enfoque para as 

cheias, secas e poluição acidental. 

• AT4: Qualidade da água 

Promover o bom estado das massas de água através da proteção, melhoria e recuperação da 

qualidade dos recursos hídricos da região mediante a prevenção dos processos de degradação 

e a redução gradual da poluição, visando assim garantir uma boa qualidade da água para os 

ecossistemas e diferentes usos. 

• AT5: Monitorização, investigação e conhecimento 

Promover o aumento do conhecimento sobre os recursos hídricos da região, suportado pela 

monitorização do estado quantitativo e qualitativo das massas de água e na investigação 

aplicada às matérias relacionadas. 

• AT6: Comunicação e governança 

Promover a comunicação, a sensibilização e o envolvimento das populações, dos agentes 

económicos e de outros agentes com interesses diretos ou indiretos no setor da água, no 

processo de planeamento e gestão dos recursos hídricos da região. 

• AT7: Quadro económico e financeiro 

Promover a sustentabilidade económica e financeira das utilizações dos recursos hídricos, 

contribuindo simultaneamente para a utilização racional dos recursos e para a valorização 

social e económica dos mesmos. 

 

Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Ribatejo 

Os PROF são instrumentos sectoriais de gestão territorial que estabelecem as normas de 

intervenção sobre a ocupação e a utilização dos espaços florestais, encontrando-se previstos 

na Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de agosto) e regulados pelo Decreto-

Lei n.º 204/99, de 9 de junho. 

O PROF do Ribatejo foi aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 16/2006, de 19 de outubro, 

suspenso através da Portaria n.º 62/2011, de 2 de fevereiro. Este plano abrange os municípios 

de Abrantes, Alcanena, Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, 
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Constância, Coruche, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã, Ourém, Rio Maior, Salvaterra 

de Magos, Santarém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. 

A organização dos espaços florestais e respetivo zonamento nestas regiões é feita ao nível de 

sub-regiões homogéneas que correspondem a unidades territoriais com elevado grau de 

homogeneidade relativamente ao perfil das funções dos espaços florestais e às suas 

características, possibilitando a definição territorial de objetivos de utilização, como resultado 

da otimização combinada de três funções principais. Neste contexto, o concelho da área em 

estudo encontra-se interpolado na sub-região homogénea da Charneca. 

Na sub-região homogénea da Charneca pretende-se fomentar a multifuncionalidade dos 

espaços florestais, privilegiando as funções de produção, silvo pastorícia, caça e pesca e 

proteção. 

De modo a dar seguimento às funções referidas, definiram-se para esta sub-região os 

seguintes objetivos específicos (artigo 14.º): 

1. “Recuperar as áreas ardidas de acordo com as orientações estratégicas definidas pela 

Comissão Regional de Reflorestação do Ribatejo; 

2. Reabilitação do potencial produtivo silvícola através da reconversão/beneficiação de 

povoamentos com produtividades abaixo do potencial ou mal adaptados às condições 

ecológicas da estação; 

3. Compartimentar os espaços florestais, nomeadamente através da rede primária de 

faixas de gestão do combustível, aprovadas pela Comissão Regional de Reflorestação 

do Ribatejo; 

4. Melhorar o estado fitossanitários dos povoamentos florestais de modo a não 

comprometer a sua produtividade e perpetuidade; 

5. Controlar e erradicar o nemátodo da madeira do pinheiro; 

6. Melhorar o estado de conservação das linhas de água; 

7. Diminuir a erosão dos solos através da manutenção do coberto vegetal e adopção de 

práticas adequadas; 

8. Promover o aproveitamento de biomassa para energia a partir dos resíduos de 

exploração e resultantes da manutenção das faixas de gestão de combustível; 

9. Aumentar o contributo da actividade cinegética para o rendimento global das 

explorações agro-florestais.” 
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Fonte: PROF do Ribatejo; Adaptado 

Figura 4.4.8 - Extrato do Mapa Síntese do Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Ribatejo, 

com implantação da área de estudo 

Verifica-se que na zona de desenvolvimento do projeto não existem zonas classificadas como 

Florestas Modelo e Perímetros Florestais, ou Corredores Ecológicos (ver figura anterior). 

Constata-se que a área de estudo se insere, na sua totalidade, em - Zonas Críticas do ponto de 

vista da defesa da floresta contra incêndios – que constituem “as manchas onde se reconhece 

ser prioritária a aplicação de medidas mais rigorosas de defesa da floresta contra os incêndios 

face ao risco de incêndio que apresentam e em função do seu valor económico, social e 

ecológico.” 

Segundo o PROF do Ribatejo todas as freguesias do município da Chamusca estão propostas e 

identificadas como espaços florestais prioritários para a instalação de Zonas de Intervenção 

Florestal (ZIF). As ZIF são áreas territoriais contínuas, constituídas maioritariamente por 

espaços florestais, sujeitas a um plano de gestão florestal e a um plano de defesa da floresta e 

geridas por uma única entidade de acordo com um conjunto de objetivos gerais e específicos 

(Decreto-Lei n.º 127/2005, de 5 de agosto, revogado pelo Decreto-Lei n.º 15/2009, de 14 de 

janeiro). A sua constituição permite agrupar áreas florestais de vários produtores e 
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proprietários, objetivando a prática de uma gestão florestal conjunta e com maior 

rentabilidade. 

No concelho da Chamusca encontram-se aprovadas 4 ZIF, todas geridas pela ACHAR – 

Associação dos Agricultores de Charneca: 

 ZIF n.º 36 (processo n.º 103/07-AFN) - da Chamusca, Pinheiro Grande e Carregueira, 

com uma área total de 12.565 ha (Portaria n.º 1471/2008, de 17 de dezembro), 

engloba vários prédios rústicos das freguesias de Chamusca, Pinheiro Grande e 

Carregueira do concelho da Chamusca; 

 ZIF n.º 42 (processo n.º 102/07-AFN) - de Ulme e Vale de Cavalos, com uma área de 

22.620 ha (Portaria n.º 1489/2008, de 19 de dezembro), engloba vários prédios 

rústicos das freguesias de Ulme e Vale de Cavalos do concelho da Chamusca; 

 ZIF n.º 40 (processo n.º 106/07-AFN) – de Chouto e Parreira, com uma área de 

26.466 ha (Portaria n.º 1493/2008, de 19 de dezembro), engloba vários prédios 

rústicos das freguesias de Chouto, Parreira e Bemposta, dos concelhos de Chamusca e 

Abrantes; 

 ZIF n.º 57 (processo n.º 105/07 – AFN) - de Almeirim e Alpiarça, com uma área de 

27.369 ha (Despacho n.º 11137/2009, de 5 de maio), engloba vários prédios rústicos 

das freguesias de Alpiarça, Almeirim, Fazendas de Almeirim, Raposa, Parreira, Muge e 

Granho, dos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Chamusca e Salvaterra de Magos. 

 

O projeto do CIGR será instalado nas instalações da Resitejo, na freguesia da Carregueira, 

encontrando-se, em termos espaciais, inserido na ZIF n.º 36 (processo n.º 103/07-AFN) - 

Chamusca, Pinheiro Grande e Carregueira.  
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Fonte: Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) do município da Chamusca, ACHAR – 

Associação dos Agricultores de Charneca e Câmara Municipal da Chamusca  

Figura 4.4.9 - Zonas de Intervenção Florestal existentes no concelho da Chamusca 

Refira-se que as orientações estratégicas florestais consignadas nos PROF, fundamentalmente 

no que se refere à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais, são 

integradas nos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) e nos Planos Especiais 

de Ordenamento do Território (PEOT), de acordo com as devidas adaptações propostas por 

estes. Assim, a revisão do PDM do concelho da Chamusca, em curso, deverá atender à 

existência destas ZIF, tendo em conta a implementação de uma política florestal aplicável.  

No entanto, assume-se a não incompatibilidade entre o projeto e as ZIF, uma vez que a área de 

localização do CIGR (num pavilhão do tipo nave espacial, nas instalações da Resitejo) já foi 

consideravelmente alterado no âmbito da implantação das infraestruturas. 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) da Chamusca 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) contém ações necessárias 

à defesa da floresta contra incêndios, às ações de prevenção, à previsão e à programação 

integrada das intervenções das diferentes entidades envolvidas perante a eventual ocorrência 

de incêndios. 
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De acordo com a alínea 6 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, que 

regulamenta as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios, as cartas da rede regional da defesa da floresta contra incêndios e 

de risco de incêndio, devem ser delimitadas e regulamentadas nos respetivos planos 

municipais de ordenamento do território. 

O PMDFCI tem como principais objetivos: 

 Definir as medidas necessárias à defesa da floresta contra incêndios; 

 Definir as medidas de prevenção; 

 Estabelecer o planeamento integrado e a previsão das intervenções das diferentes 

entidades envolvidas, perante a eventual ocorrência de incêndios. 

Da análise da cartografia do PMDFCI da Chamusca e relativamente à área em estudo, verifica-

se que: 

 Quanto ao Risco de Incêndio (ver figura a baixo) – a área de estudo encontra-se em 

zona considerada de risco “baixo” a “médio). 

 Quanto à Perigosidade de Incêndio (ver figura a baixo) – para a totalidade da área de 

estudo é identificado um nível de perigosidade “muito baixa”. 

 

Fonte: Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) do município da Chamusca; Adaptado  

Figura 4.4.10 - Carta de Risco de Incêndio do Concelho de Chamusca 

 



 
 

  

 

 
248/563 

 

Fonte: Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) do município da Chamusca; Adaptado  

Figura 4.4.11 - Mapa de Perigosidade do Concelho de Chamusca 

De acordo com o Artigo 16º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, a construção de 

novas edificações apenas é interdita nos terrenos classificados nos PMDFCI com risco de 

incêndio alto e muito alto. 

Assim, os elementos considerados prioritários e de interesse a defender são: 

 Infraestruturas do Eco-Parque do Relvão, freguesia de Carregueira (Loteamento 

industrial, CIRVER’S, aterros de RSU e RIB); 

 O espaço de lazer Campo de Futebol Municipal; 

 As zonas sensíveis definidas no PROF; 

 Todos os aglomerados populacionais do Concelho. 

De modo a aumentar a resiliência do território a incêndios florestais será necessário 

programar a redução de combustíveis, sendo esta redução conseguida através da criação de 

faixas de gestão de combustível. De acordo com a alínea 11 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de junho, a faixa de gestão de combustível das instalações industriais é de 

50 m. 
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Fonte: Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) do município da Chamusca; Adaptado  

Figura 4.4.12 - Rede de Faixas de Gestão de Combustível do Concelho de Chamusca 

 

Plano Rodoviário Nacional (PRN2000) 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN), revisto e aprovado pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de 

julho, alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho, pela Declaração de Retificação n.º 19-D/98 e 

Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de agosto, constitui a figura de planeamento que define a 

classificação e as características técnicas das infraestruturas rodoviárias.  

Perspetivando-se a modernização da estrutura viária nacional, a implementação do PRN 

pressupõe, sobretudo, o aumento da eficácia do transporte rodoviário de pessoas e bens, o 

aumento da segurança de circulação e a melhoria do meio ambiente.  

A rede rodoviária é constituída por: 

 Rede nacional fundamental – que integra os Itinerários Principais (IP), que são as vias 

de comunicação de maior interesse nacional, que asseguram a ligação entre os centros 

urbanos com influência supra distrital e destes com os principais portos, aeroportos e 

fronteiras (artigo 2.º e Anexo I do Decreto-Lei n.º 222/98); 

 Rede nacional complementar – que integra os Itinerários Complementares (IC) e as 

Estradas Nacionais (EN), que asseguram a ligação entre a rede nacional fundamental e 
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os centros urbanos de influência concelhia ou supra concelhia, mas infra distrital 

(artigo 4.º e Anexos II e III do Decreto-Lei n.º 222/98). 

 

As servidões a que estão sujeitos os terrenos ao longo das estradas destinam-se, por um lado, 

a proteger essas vias de ocupações demasiado próximas que afetem a segurança do trânsito e 

a visibilidade e, por outro, a garantir a possibilidade de futuros alargamentos das vias e a 

realização de obras de beneficiação. A largura das faixas de proteção é variável consoante a 

classificação da estrada e a ocupação pretendida. 

No que se refere às Autoestradas, a zona non aedificandi varia, sendo estabelecida como zona 

mínima de proteção uma faixa nunca inferior a 20 m da zona da estrada. 

No PRN, para os Itinerários Principais, está estabelecida uma zona non aedificandi de 50 m, 

para cada lado do eixo e nunca a menos de 20 m da zona da estrada. Para os Itinerários 

Complementares (ou estradas que estejam a assumir provisoriamente o estatuto de IC), foi 

estabelecida uma zona non aedificandi de 35 m para cada lado do eixo e nunca a menos de 15 

m da zona da estrada. Para as Estradas Nacionais estão reservados 20 m para cada lado do 

eixo da estrada e nunca a menos de 5 m da zona da estrada. 

Relativamente às Estradas e Caminhos Municipais, não é permitido efetuar quaisquer 

construções nas zonas limitadas de cada lado da via por uma linha que dista do seu eixo 6 m e 

4,5 m, respetivamente. 

No que respeita à rede viária envolvente ao projeto, a mesma caracteriza-se pelas EN118 (liga 

Alcochete (IC3) a Arez (IP2)) e EN243 (liga Chamusca a Montargil), ambas classificadas no 

PRN2000 como estradas nacionais sob a jurisdição da EP – Estradas de Portugal, S.A. e cujo 

regime de proteção é o definido no Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de janeiro. 

Encontra-se prevista a construção do IC3, estabelecendo a ligação entre o IC3-Vila Nova da 

Barquinha/Chamusca a norte e a A13 construída entre Almeirim e a Marateca e o IC10 a sul. É 

previsível uma deslocação do IP1 para o IC3, principalmente no troço de Santarém para Lisboa 

(atualmente efetuada pela EN118 até Santarém e a partir daí pelo IP1 até Lisboa). Este eixo irá 

reforçar a acessibilidade ao concelho da Chamusca, prevendo-se um nó de acesso à EN243. 

A rede viária municipal é constituída pelas estradas e caminhos municipais. Atualmente, o 

tráfego de pesados é feito maioritariamente pela EM573 que liga a EN118 a norte. Está 
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prevista a requalificação da EM573 pela Câmara Municipal da Chamusca com um traçado 

melhor adaptado à circulação de pesados. 

Com o objetivo de melhorar o acesso ao Eco-Parque do Relvão, evitando o atravessamento de 

aglomerados urbanos, principalmente Carregueira e Pinheiro Grande, a Câmara Municipal 

propõe uma nova estrada municipal, aproveitando caminhos municipais existentes, ligando à 

EN118 a sul, próximo do IC3, prevendo-se uma ligação ao nó do IC3.  

Acresce referir que os percursos utilizados para o transporte de resíduos para o CIGR de 

acordo com os locais de expedição são os seguidamente referenciados: 

 Estarreja: A1; A23; Entroncamento; Golegã; Resitejo (ponte da Chamusca); 

 Barreiro: A1; A23; Entroncamento; Golegã; Resitejo (ponte da Chamusca); 

 Espanha: Monfortinho; A23; Abrantes; Tramagal; Resitejo (Ponte de Abrantes). 

 

Instrumentos de Planeamento Territorial - Planos Municipais de Ordenamento do Território 

(PMOT) 

Neste ponto pretendem-se identificar os modelos de desenvolvimento e ordenamento do 

território consubstanciados nos PMOT com base nos seus elementos fundamentais, conforme 

definido na legislação em vigor. 

 

Planos Diretores Municipais (PDM) 

Os PDM estabelecem o modelo de estrutura espacial do território municipal, constituindo uma 

síntese da estratégia de desenvolvimento e ordenamento local, integrando as opções de 

âmbito nacional e regional, com incidência na respetiva área de intervenção. O modelo da 

estrutura espacial do território assenta na classificação e desenvolvimento do solo através da 

qualificação do mesmo. 

A área de estudo é integralmente abrangida pelo PDM do município da Chamusca, ratificado 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º180/95, de 27 de dezembro. Foi sujeito às 

seguintes alterações: 

 1.ª Alteração de Pormenor: Declaração n.º 248/99, de 11 de agosto; 

 2.ª Alteração de Regime Simplificado: Declaração n.º 103/2001, de 4 de abril; 

 3.ª Alteração de Regime Simplificado: Declaração n.º 163/2001, de 18 de maio; 
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 4.ª Alteração de Regime Simplificado: Declaração n.º 240/2001, de 8 de agosto; 

 5.ª Alteração de Regime Simplificado: Declaração n.º 255/2002, de 12 de agosto; 

 Suspensão parcial do PDM: Resolução do Conselho de Ministros n.º 168/2007, de 19 

de outubro; 

 1.ª Retificação: Deliberação n.º 1302/2008, de 30 de abril; 

 Suspensão parcial do PDM e Medidas Preventivas: Resolução do Conselho de Ministros 

n.º100/2008, de 24 de junho; 

 6.ª Alteração por Adaptação: Aviso n.º 11837/2009, de 3 de julho; 

 Suspensão parcial do PDM: Aviso n.º 18069/2009, de 14 de outubro; 

 Declaração de Retificação n.º 2940/2009, de 30 de novembro; 

 Suspensão parcial do PDM e Medidas Preventivas – Prorrogação: Aviso n.º 

21654/2009, de 30 de novembro; 

 7.ª Alteração por Adaptação: Aviso n.º 5058/2010, de 10 de março; 

 8.ª Alteração: Deliberação n.º 1857/2010, de 15 de outubro; 

 Suspensão parcial do PDM e Medidas Preventivas – Prorrogação: Aviso n.º 

24746/2011, de 27 de dezembro; 

 1.ª Correção Material: Aviso n.º 785/2012, de 18 de janeiro; 

 2.ª Correção Material: Aviso n.º 7069/2012, de 22 de maio; 

 9.ª Alteração por Adaptação: Aviso n.º 7600/2012, de 31 de maio; 

 10.ª Alteração por Adaptação: Aviso n.º 13639/2012, de 12 de outubro; 

 11.ª Alteração: Aviso n.º 16714/2012, de 13 de dezembro. 

 

Das várias alterações ocorridas ao PDM da Chamusca, destacam-se as seguidamente 

enunciadas, uma vez que recaem diretamente sobre a zona de localização do projeto e 

envolvente imediata: 

 Suspensão parcial do PDM: Aviso n.º 18069/2009, de 14 de outubro: suspensão parcial 

do PDM numa área de 5 ha, destinada à implantação do Centro Integrado de 

Valorização e Tratamento de Resíduos Hospitalares e Industriais (CIVTRHI); 

 8.ª Alteração: Deliberação n.º 1857/2010, de 15 de outubro: alteração do artigo 20.º 

do Regulamento – Espaços Industriais, passando a contemplar e a regulamentar a Zona 

industrial na freguesia de Carregueira, em área designada de Eco Parque; 
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 Aviso n.º 24746/2011, de 27 de dezembro: Prorrogação por mais um ano das medidas 

preventivas no âmbito do processo de suspensão do Plano Diretor Municipal de 

Chamusca estabelecidas para uma área de 5 hectares destinada à implantação do 

CIVTRHI, publicadas pelo Aviso n.º 18069/2009, de 14 de outubro. 

 9.ª Alteração por Adaptação: Aviso n.º 7600/2012, de 31 de maio - Alteração por 

Adaptação da Planta de Condicionantes do PDM de Chamusca - Área do CIVTRHI; 

 11.ª Alteração: Aviso n.º 16714/2012, de 13 de dezembro - Alteração ao artigo 20.º 

(espaços industriais) do Regulamento do PDM — Plano Diretor Municipal de 

Chamusca. 

À data de elaboração deste relatório, o PDM do município da Chamusca encontra-se em fase 

de revisão. 

De acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 69/90, de 2 de março, os 

objetivos do PDM em vigor correspondem a:  

1. “Definir e estabelecer os princípios e regras para a ocupação, uso e transformação do 

solo; 

2. Apoiar uma política de desenvolvimento económico e social; 

3. Determinar as carências habitacionais, enquadrando as orientações e soluções 

adequadas no âmbito da política de habitação;  

4. Compatibilizar as diversas orientações sectoriais;  

5. Desenvolver e pormenorizar regras e diretivas estabelecidas em planos de nível 

superior;  

6. Fornecer indicadores para o planeamento, designadamente para a elaboração de 

outros planos municipais ou de planos de carácter sub-regional, regional ou nacional;  

7. Servir de enquadramento à elaboração de planos de atividade do município.” 

 

O Projeto e o PDM da Chamusca: Classes e Categorias de Espaço 

De acordo com a Planta de Ordenamento (Desenho EIA.00.ORD.01 - Extrato da Planta de 

Ordenamento do PDM da Chamusca) do PDM em vigor da Chamusca, a área da Resitejo onde 

se insere o projeto encontra-se classificada como Espaços Naturais e Culturais, na categoria de 

Reserva Ecológica Nacional (REN). A delimitação da área de estudo abrange ainda, de forma 

ténue, Espaços Florestais, nomeadamente Montado de Sobro. 
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O artigo 23.º refere o seguidamente transcrito sobre os Espaços Naturais e Culturais: 

1. “Introdução - áreas da REN e áreas de protecção e enquadramento. - Incluem-se aqui 

todas as faixas e zonas de interesse biológico, paisagístico, cultural e ecológico, às 

quais são dados atributos particulares de condicionamento, de forma a garantir a sua 

permanência e a evolução dos processos a elas ligados. 

Estas áreas dividem-se em: 

a) Áreas da REN; 

b) Áreas afectas a recursos hídricos, incluindo áreas inundáveis; 

c) Áreas de protecção a estações arqueológicas ou arqueo-sítios; 

d) Áreas de protecção a valores do património cultural edificado. 

2. Áreas da REN: 

2.1 - A utilização destas áreas está condicionada pela legislação geral aplicável à REN, 

constando as especificações relativas à Chamusca da memória descritiva e justificativa que 

acompanha a reserva ecológica deste concelho. 

2.2 — Estas áreas só serão compatíveis com todas as acções constantes no regime jurídico da 

REN e ou com os usos estipulados na memória descritiva e justificativa da REN, 

designadamente os usos agro-florestal e silvo-pastoril. Consideram-se também as utilizações 

complementares a este tipo de actividades, designadamente o turismo rural e de habitação, o 

agro-turismo e as práticas de lazer adaptadas a estas áreas. 

2.3 - Só é permitida a introdução de alterações no coberto vegetal e a realização de 

construções desde que estas respeitem o estipulado na legislação da REN. 

2.4 - Nestas áreas são proibidos loteamentos urbanos e o fraccionamento dos prédios rústicos 

agrícolas deve ter em vista o indicado no n.º 3 do artigo 21.º.(…) ” 

Sobre os Espaços Florestais – Montado de Sobro, o Artigo 22.º do Regulamento menciona o 

seguinte: 

1. “ (…) 

2. Nas áreas de montado de sobro serão observadas as disposições da legislação em vigor 

respeitantes a: 

Corte e poda dos sobreiros; 

Descortiçamento;  
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Mobilização do solo; 

Conversões culturais. 

3. É interdita a plantação ou replantação de espécies florestais de rápido crescimento, 

exploradas em rotações curtas, de acordo com a legislação em vigor: 

Áreas correspondentes a solos das classes A e B, enquadradas na RAN; 

Áreas de montado de sobro e azinho; 

Áreas e faixas de protecção e enquadramento; 

Áreas a menos de 20 m de terrenos cultivados, salvaguardando áreas de 30 m no caso de 

nascentes, terras de culturas de regadio, captação de água e prédios urbanos. 

4. A plantação ou replantação de espécies florestais referidas no n.º 3 está condicionada 
nas seguintes áreas, de acordo com a legislação vigente: 

Áreas percorridas por incêndios; 

Áreas com solos enquadrados na REN sempre que a instabilidade, degradação ou sensibilidade 

dos ecossistemas, permita considerar que tal prática vá diminuir ou destruir as suas funções ou 

potencialidades. 

5. As plantações ou replantações das espécies de crescimento rápido devem ser 

licenciadas ao abrigo da legislação aplicável. 

6. A rearborização de terrenos ocupados por espécies florestais destruídas por incêndios 

será condicionada nos termos da legislação em vigor. 

7. Estas áreas incluem explorações florestais, agro-florestais e silvo-pastoris, sendo 

proibida qualquer operação de loteamento urbano. A edificabilidade só é permitida 

desde que se verifique a existência de parcela mínima igual ou superior a 4 ha, no caso 

de terrenos particulares. 

8. Para além do referido no número anterior são possíveis nestas áreas actividades de 

recreio e aproveitamento cinegético nos termos da legislação em vigor. 

9. A construção de edifícios, o abastecimento de água, a drenagem de esgotos e as 

explorações pecuárias serão regulados, conforme o caso, de acordo com os n.os 5, 6, 7, 

8, 9 e 10 do artigo 21.º.” 

Convém ainda referir a importância do Artigo 20.º do Regulamento do PDM da Chamusca (11.ª 

Alteração: Aviso n.º 16714/2012, de 13 de dezembro), referente aos Espaços Industriais: 

“(…) 
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1.6 - Existe também uma Zona industrial em área designada de Eco Parque, conforme 

representado na carta de ordenamento. 

1.6.1 - É um espaço que contempla as atividades industriais de tipo 1,2 e 3, bem como o uso de 

armazenagem; 

1.6.2 - A implantação de novos estabelecimentos industriais nesta área tem que cumprir os 

seguintes requisitos: 

a) O Índice de ocupação máximo admitido é de 0,60; 

b) A altura da fachada do volume edificado não pode exceder os 12 metros, excetuam -se 

os casos tecnicamente justificados; 

c) Cada instalação deverá ter, nos lados confinantes com a via pública, faixas 

arborizadas, com 1.5 metros de largura, que melhorem o enquadramento paisagístico 

e contribuam para assegurar a qualidade ambiental; 

d) Qualquer edifício deverá estar afastado no mínimo 5 m da estrema do lote vizinho 

podendo este valor ser superior nos casos de unidades industriais que detenham 

substancias perigosas; 

e) É permitida a construção de edificações destinadas a habitação de encarregados e 

pessoal afeto à vigilância, com área de construção máxima de 100 m2, por instalação; 

f) As unidades industriais deverão providenciar o destino final adequado aos resíduos 

Sólidos, líquidos ou gasosos que originem. Cada unidade industrial deverá deter 

sistemas próprios de recolha e pré -tratamento dos efluentes gerados; 

g) As alterações e ou ampliações que provoquem impacte ambiental negativo só serão 

autorizadas desde que os elementos poluentes não excedam os limites estabelecidos 

pela entidade a quem compete o respetivo licenciamento e pelo disposto na legislação 

em vigor; 

h) Os resíduos sólidos (sucata, lixo, desperdícios e similares) não poderão ser acumulados 

nos espaços livres, devendo a instalação dispor de possibilidades para o seu 

armazenamento ou evacuação, de acordo com o disposto na legislação aplicável. A sua 

eliminação deverá também ser feita nos termos da legislação em vigor; 

i) Os óleos usados serão eliminados ou transportados para locais próprios nos termos da 

legislação vigente; 

j) O abastecimento de água para consumo doméstico será efetuado através da rede 

municipal, estando proibida a abertura de poços ou furos, exceto em condições 

especiais devidamente licenciadas; 
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k) Os esgotos domésticos serão lançados nas redes municipais de águas residuais; 

l) Deverá ser criado um parqueamento de veículos pesados no interior do lote, na base de 

1 lugar/500 m² de área de construção, com um mínimo de 1 lugar/lote; 

m) A parcela mínima admissível para a dimensão dos lotes é de 1000 m²; 

n) A área máxima de impermeabilização por lote é de 80 %; 

o) Nos sítios arqueológicos qualquer edificação ou modificação de solos fica condicionada 

à realização prévia de trabalhos arqueológicos de prospeção e ou escavação 

arqueológica. 

p) Nas parcelas não abrangidas por operações de loteamento deverá ser criado, pelo 

menos, um parqueamento de veículos de acordo com o seguinte: 

1 Lugar de estacionamento por cada 500 m2 de a.b.c. em parcelas até 1000 m2 de a.b.c. 

1 lugar de estacionamento por cada 1000 m2 de a.b.c. em parcelas superiores a 1000 m2 de 

a.b.c. 

q) As áreas de cedência para Zona Verde de Utilização coletiva (em caso de Loteamento) 

deverão ser contabilizadas na seguinte base: Será cedida para Zona Verde de 

Utilização coletiva o correspondente a 4 % do total da área bruta de construção 

máxima prevista no loteamento. 

(…) 

4 - Outras atividades económicas 

4.1 - Na área da Zona Industrial designada de Eco Parque, é ainda permitida a instalação de 

empresas que efetuem operações de gestão de resíduos, nos termos da legislação em vigor, 

bem como a instalação de áreas de logística e de serviços de apoio ao seu funcionamento. 

4.2 - Nesta área é igualmente permitida a instalação de quaisquer outras atividades 

económicas desde que haja compatibilidade e complementaridade com os usos mencionados 

no número anterior. 

4.3 - A implantação de novas unidades nesta área tem que cumprir os requisitos mencionados 

nas alíneas do ponto 1.6.2, deste artigo.” 

No que concerne ao PDM em Revisão, foi-nos fornecido pela Divisão de Urbanização e 

Edificação, Serviço de Planeamento Urbanístico da Câmara Municipal da Chamusca, o pré 

modelo da Planta de Ordenamento (datado de 2008), o qual, embora com alguma 

desatualização, já contempla a zona de implantação do Eco-Parque do Relvão como integrada 
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na categoria dos “Solos cuja Urbanização seja possível Programar”, na classe de Espaço “Área 

de Multiusos”, tal como se pode constatar na Figura seguinte.  

 

Fonte: Câmara Municipal da Chamusca; Revisão do PDM do concelho da Chamusca; Adaptado 

Figura 4.4.13 - Localização do Eco-Parque do Relvão na Planta de Ordenamento do PDM da Revisão do 

município da Chamusca 

Assim, em suma, refira-se que a zona de inserção do projeto corresponde a uma área já 

infraestruturada, inserida no Eco-Parque do Relvão, e em terrenos pertencentes à Resitejo 

(onde a zona de infraestruturas existentes corresponde a unidades de tipologia industrial, caso 

dos aterros da RIBTEJO e da Resitejo e dos CIRVER da ECODEAL e SISAV). Desta forma, o novo 

CIGR situar-se-á num pavilhão que confina a norte com a rodovia de acesso (caminho florestal 

que parte da EN118) e com um aterro de Resíduos Industriais banais, a oeste com o novo 

Centro de Tratamento Mecânico biológico e a sul com a nova célula de Resíduos Sólidos 

Urbanos. 

Acresce referir que, em reunião realizada entre a Câmara Municipal e a Resitejo em janeiro de 

2013, e tal como consta da minuta de parte da ata da reunião: “A Câmara tendo em conta o 

elevado investimento efetuado pela Associação e considerando o interesse económico e social 

do projeto para o concelho e para a região deliberou, por unanimidade, considerar a inclusão 

deste projeto no Processo de Revisão do PDM da Chamusca em curso.” (minuta de parte da 

ata da reunião realizada entre a Câmara Municipal e a Resitejo em janeiro de 2013 – Anexo XI) 
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Figura 4.4.14 - Localização do pavilhão onde será implantado o CIGR, dentro dos limites dos terrenos da 

RESITEJO e do Eco-Parque do Relvão 

 

Planos de Urbanização e Planos de Pormenor  

Os PDM definem ainda a necessidade de criação de planos a uma escala maior, ou seja, mais 

detalhados, para algumas zonas dos concelhos, nomeadamente Planos de Pormenor (PP) e 

Planos de Urbanização (PU). Estes planos visam uma maior organização do território com 

consequente melhoria da qualidade de vida das populações. Os PU definem a organização 

espacial de uma parte do território municipal integrada num perímetro urbano que exija uma 

intervenção integrada de planeamento. Através dos PP desenvolvem-se e concretizam-se 

propostas de organização espacial de qualquer área específica do território municipal, 

definindo-se com detalhe a forma de ocupação e servindo de base aos projetos de execução 

das infraestruturas, da arquitetura dos edifícios e dos espaços exteriores, de acordo com as 

prioridades definidas em sede de PDM ou de PU. 

Constata-se a não existência de quaisquer Planos aprovados (que possuam força jurídica), no 

âmbito territorial definido para o atual projeto. 
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4.4.3 Condicionantes ao Uso do Solo 

Este ponto compreende o levantamento e análise das restrições e servidões de utilidade 

pública em vigor, nomeadamente reservas e zonas de proteção. As condicionantes e as 

servidões administrativas têm por finalidade a conservação do património natural e edificado e 

a proteção das infraestruturas e equipamentos. 

No município da Chamusca aplicam-se todas as servidões administrativas e restrições de 

utilidade pública constantes da legislação em vigor e no estipulado nos Elementos 

Fundamentais do PDM consultado. É ainda apresentado o extrato da Planta de Condicionantes 

constantes do PDM da Chamusca denominada Planta de Condicionantes – RAN, REN, 

Montados de sobro (Desenho EIA.00.ORD.02). 

No quadro que se segue identificam-se as Condicionantes, Servidões Administrativas e 

Restrições de Utilidade Pública presentes na área de estudo. 

 

Quadro 4.4.1 - Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública presentes na 

área de estudo do projeto 

Categoria Subcategoria Condicionante/Servidão/Restrição 

Recursos Naturais 
Recursos Agrícolas e Florestais 

Montado de Sobro e Azinho 

Povoamentos florestais percorridos por incêndios 

Recursos Ecológicos Reserva Ecológica Nacional (REN) 

 

4.4.3.1 Recursos Naturais 

Recursos Agrícolas e Florestais 

Montado de Sobro e Azinho 

Os povoamentos de sobreiro e azinheira são protegidos pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 

de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, que aprova a proteção 

destes povoamentos, promovendo a sua preservação e reconhecendo a importância ambiental 

e económica deste recurso. De acordo com o n.º 1 do artigo 2.º deste documento, em 

povoamentos de sobreiro ou azinheira não são permitidas conversões. “(…). Constituem 

exceção ao estabelecido no n.º 1 as conversões que visem a realização de Empreendimentos 

de imprescindível utilidade pública e Empreendimentos agrícolas com relevante e sustentável 

interesse para a economia local” (alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 2.º). 
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O Decreto-Lei n.º 169/2001 estabelece ainda que o corte ou o arranque de sobreiros e 

azinheiras em povoamentos ou isolados carece de autorização; introduz o recurso a medidas 

compensatórias no caso de cortes autorizados e de reposição no caso de cortes ilegais, de 

forma a garantir que a área daquelas espécies não seja afetada; e inibe por 25 anos a afetação 

do solo a outros fins, nos casos em que os povoamentos sejam destruídos ou fortemente 

depreciados por intervenção ilegal. 

Na área de estudo, no seu extremo noroeste, e de acordo com a Planta de Condicionantes do 

PDM, verifica-se a existência de uma mancha de montado de sobro sobreposta a área 

classificada como Reserva Ecológica Nacional. 

 

Povoamentos florestais percorridos por incêndios 

Os sistemas florestais têm vindo a ser fustigados por incêndios, originando avultados prejuízos 

do ponto de vista económico, social e ambiental. 

O regime jurídico de proteção das áreas percorridas por incêndios florestais encontra-se 

previsto no Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro (alterado pela Lei n.º 54/91, de 08 de 

agosto, pelo Decreto-Lei n.º 34/99, de 05 de fevereiro; e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

55/2007, de 12 de março). O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho estabelece as medidas 

e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro (com Declaração de Retificação n.º 

20/2009, de 13 de março). 

Em terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios, não incluídos em solo 

classificado como urbano em planos municipais de ordenamento, ficam proibidas, pelo prazo 

de 10 anos a contar da data do incêndio, as seguintes ações (n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei 

n.º 327/90, de 22 de outubro): 

 A realização de novas edificações ou demolição das existentes; 

 O estabelecimento de quaisquer novas atividades agrícolas, industriais, turísticas ou 

outras que possam ter um impacte ambiental negativo; 

 A substituição de espécies florestais por outras, técnica e ecologicamente 

desadequadas; 

 O lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico ou quaisquer outros 

efluentes líquidos poluentes; 
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 O campismo fora de locais destinados a esse fim. 

Em áreas não abrangidas por plano municipal de ordenamento do território, ficam igualmente 

proibidas as seguintes ações: 

 A realização de operações de loteamento, obras de urbanização e trabalhos de 

remodelação de terrenos; 

 A realização de obras novas para fins habitacionais, industriais ou turísticos; 

 A construção, remodelação ou reconstrução e demolição de quaisquer edificações. 

 

Tratando-se de uma ação de interesse público ou de um empreendimento com relevante 

interesse geral, todas estas proibições podem ser levantadas, a todo o tempo, mediante 

reconhecimento por despacho conjunto do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do 

Território, do Ministro da Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas e do membro do 

Governo competente em razão da matéria (n.º 5 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90). 

O atual ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e as Câmaras Municipais 

são as entidades que superintendem nas questões relativas a esta servidão. 

A área em estudo é abrangida, na sua zona mais a norte e de forma parcial/marginal, por uma 

mancha florestal percorrida por incêndios/fogos, a qual se reporta ao ano de 2005 (Desenho 

EIA.00.ORD.03 – Carta Síntese de Condicionantes). Releve-se, no entanto, a inexistência deste 

condicionalismo na área de implantação do projeto propriamente dita. 

 

Recursos Ecológicos 

Reserva Ecológica Nacional 

A REN, primeiramente criada pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de julho, foi revogada pelo 

Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, que no artigo 1.º estabelece o seguinte: “A Reserva 

Ecológica Nacional, adiante designada por REN, constitui uma estrutura biofísica básica e 

diversificada que, através do condicionamento à utilização de áreas com características 

ecológicas específicas, garante a proteção de ecossistemas e a permanência e intensificação 

dos processos biológicos indispensáveis ao enquadramento equilibrado das atividades 

humanas.” 
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Ulteriormente o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março sofreu alterações, nomeadamente pelo 

Decreto-Lei n.º 316/90, de 13 de outubro, Decreto-Lei n.º 213/92, de 12 de outubro, Decreto-

Lei n.º 79/95, de 20 de abril e Decreto-Lei n.º 203/2002, de 1 de outubro. 

Contudo, da experiência da aplicação do regime da REN, surge a necessidade de uma revisão 

com base em pressupostos fundamentais, como sejam: o reforço da importância estratégica 

da REN, a manutenção da natureza jurídica da REN enquanto restrição de utilidade pública, a 

articulação com outros instrumentos de política de ambiente e de ordenamento do território, 

simplificação, racionalização e transparência de procedimentos de delimitação e gestão e, por 

fim, a identificação de usos e ações compatíveis com cada categoria de áreas integradas na 

REN. Assim, com o Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de setembro (o anexo IV foi retificado pela 

Declaração de Retificação n.º 76/2006, de 6 de setembro), deu-se início a uma alteração 

preliminar do regime jurídico da REN, verificando-se uma revisão mais profunda e global deste 

regime jurídico com o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, atualmente em vigor.  

A REN abrange áreas de proteção do litoral, áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo 

hidrológico terrestre e áreas de prevenção de riscos naturais. Nas áreas incluídas em REN “são 

proibidas as ações de iniciativa pública ou privada que se traduzam em operações de 

loteamento, obras de urbanização, construção ou ampliação, vias de comunicação, 

escavações, aterros e destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias 

ao normal e regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do 

solo e das operações correntes de condução e exploração dos espaços florestais” (artigo 20.º, 

n.º 1, Capítulo III do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto). 

Excetuam-se do disposto anteriormente “os usos e as ações que sejam compatíveis com os 

objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de 

áreas integradas em REN” (n.º 2 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008). 

Refira-se que o diploma da Reserva Ecológica Nacional (REN) supramencionado prevê a 

realização de ações de reconhecido interesse público, “desde que sejam reconhecidas como tal 

por despacho conjunto do membro do Governo responsável pelas matérias de ambiente e do 

ordenamento do território e do membro do Governo competente em razão da matéria, desde 

que não se possam realizar de forma adequada em áreas integradas na REN.” 
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A REN, no concelho da Chamusca, encontra-se aprovada segundo a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 78/96, de 29 de maio, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

127/2007, de 28 de agosto e pela Portaria n.º 100/2012, de 10 de abril. 

 

Figura 4.4.15 - Extrato da Carta de REN (por ecossistemas) do concelho da Chamusca (adaptada) 

Como se pode constatar, a área atual da Resitejo encontra-se classificada ao abrigo do regime 

da REN, no ecossistema “Áreas de Máxima Infiltração”. 

As áreas de “máxima infiltração” constituem as atuais “zonas estratégicas de proteção e 

recargas de aquíferos”, que devido “à natureza do solo, às formações geológicas aflorantes e 

subjacentes e à morfologia do terreno, apresentam condições favoráveis à ocorrência de 

infiltração e recarga natural dos aquíferos e revestem-se de particular interesse na salvaguarda 

da quantidade e qualidade da água a fim de prevenir ou evitar a sua escassez e deterioração” 

(Decreto - Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto).  

Nestas áreas, de acordo com o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, é permitida a realização de usos e ações que não 

coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:  

i) “Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o 

aproveitamento sustentável dos recursos hídricos subterrâneos; 
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ii) Contribuir para a protecção da qualidade da água; 

iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade 

dependentes da água subterrânea, com particular incidência na época de estio; 

iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de 

contaminação e sobrexploração dos aquíferos; 

v) Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros e 

estuarinos; 

vi) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente 

nos aquíferos cársicos, como por exemplo invertebrados que ocorrem em cavidades e 

grutas.” 

Não obstante, face à localização do projeto (em área pertencente ao perímetro da Resitejo, 

em zona já terraplenada e infraestruturada) dever-se-á ter em consideração o Despacho 

Conjunto n.º 337/98, de 18 de maio (Anexo II), no qual a construção do aterro sanitário 

intermunicipal da Resitejo, na freguesia da Carregueira, concelho da Chamusca, é reconhecido 

como de interesse público, considerando a não existência de alternativa viável para a sua 

localização. Neste sentido, estando toda a área da Resitejo (mais de 30 ha) declarada como de 

Interesse Publico, tal se sobrepõe às exigências estabelecidas pelo diploma legal da REN. 

Acresce o facto da área do CIGR não apresentar características que suportem a classificação de 

“áreas de máxima infiltração”, sendo que a proposta do PDM em revisão prevê classificar toda 

esta zona como “Área Urbanizável Multiusos”, constando a desanexação integrada da REN 

para a totalidade da zona industrial (1800 ha) do Eco-parque do Relvão. 
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4.5 SÓCIO-ECONOMIA 

4.5.1 Introdução 

De modo a responder efetivamente a problemas ambientais, os decisores têm de saber tanto 

acerca dos impactes sociais, emocionais e comportamentais de ameaças ambientais como 

sabem acerca dos efeitos biológicos (Wandersman & Hallman, 1993). Neste sentido, a 

avaliação do impacte social (AIS) pretende ser um processo de avaliação das consequências 

sociais que são prováveis surgir a partir da realização de determinadas ações (Harrop & Nixon, 

1999). Assim, o seu principal objetivo é prever possíveis alterações sobre a qualidade de vida 

das populações e sentimentos de bem-estar físico e psicológico, bem como a forma como os 

indivíduos ou grupos se adaptam às situações decorrentes das intervenções propostas 

(Barrow, 1999). 

4.5.2 Metodologia 

O capítulo referente à componente social procura abordar os aspetos humanos suscetíveis de 

serem influenciados pelo desenvolvimento do projeto em análise. O estudo deste descritor 

contemplará três níveis de análise: um primeiro nível que pretende ser uma síntese do cenário 

atual de Produção e encaminhamento dos resíduos hospitalares a nível nacional; um segundo 

nível de análise socioeconómica, que permitirá de modo global caracterizar o enquadramento 

regional, sub-regional, concelhio e ao nível da freguesia – Enquadramento Regional e 

Concelhio do projeto; e um segundo nível de carácter psicossocial e nível local que envolverá a 

caracterização da área de estudo e análise dos aspetos sensíveis – Enquadramento Local.  

O enquadramento do primeiro nível de análise terá por base informações relativas a Relatórios 

Nacionais de Resíduos, enquanto que a caracterização e avaliação do segundo nível de análise 

será feita a partir de um conjunto de indicadores socio-económicos, disponíveis sob a forma de 

dados estatísticos, a partir dos quais habitualmente se infere a qualidade de vida das 

populações residentes em áreas relativamente amplas. Esses indicadores são abaixo 

enumerados: 

- Dinâmica e Composição Demográfica (apresentação de dados relativos a população 

residente, sua evolução e densidade populacional; percentagens de população por grupo 

etário; taxas de envelhecimento, natalidade e mortalidade; bem como os níveis de 

escolaridade da população) 
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As dinâmicas económicas dos concelhos estão interrelacionadas com a estrutura demográfica. 

Um exemplo é a estrutura etária, uma vez que o número de indivíduos em idade ativa 

relacionado com os pólos de emprego. Neste sentido, importa analisar a distribuição por 

grupos etários. Os movimentos da população (ex.: taxa de natalidade) permitem projetar a 

adequação atual e futura de todo um conjunto de estruturas, serviços e outras, numa 

perspetiva de dinâmica populacional, assim como a capacidade de resposta perante a atracão 

de um maior número de população que pode decorrer do projeto. 

- Economia e Emprego (exposição e análise de dados relativos ao perfil económico e produtivo 

da região, com especial ênfase na indústria, nomeadamente em termos das sociedades 

sediadas por sector de atividade e perfil empresarial, bem como a distribuição pelos três 

grandes sectores de atividades (primário, secundário e terciário). Serão também analisados 

indicadores relativos ao emprego e desemprego). 

Nas sociedades contemporâneas as atividades profissionais são um dos principais aspetos 

estruturantes de toda a vida social, quer do ponto de vista das instituições, quer das dinâmicas 

sociais. Como tal, caracterizar um concelho, do ponto de vista económico e social, passa 

também por definir a taxa de atividade e desemprego e outras variáveis macroeconómicas.  

- Modos de Vida e Identidades Territoriais (secção em que se focam alguns aspetos de índole 

histórica ou tradicional, para além de alguns locais e eventos de interesse cultural) 

Os fatores de índole histórica e cultural, como por exemplo as festas religiosas e outras 

tradições, são importantes definidores da identidade local e cultural de uma população, que 

devem ser corretamente descritos e analisados de modo a evitar possíveis disrupções desta 

identidade, devido ao desenvolvimento de um determinado projeto. 

A descrição da situação de referência no segundo nível, com base nestes indicadores, baseia-se 

pois na recolha, compilação e análise dum conjunto de diferentes índices estatísticos e outros. 

As principais fontes de informação utilizadas foram o Instituto Nacional de Estatística (CENSOS 

2001 e 2011), Anuário Estatístico da Região do Alentejo (2010) e a Autarquia (página da 

Internet). 

A caracterização e análise do terceiro nível – Enquadramento Local, visa analisar os aspetos 

sensíveis do projeto. Apesar do projeto se encontrar no seio da estrutura da Resitejo, será 

efetuada uma análise das zonas envolventes, procedendo a uma identificação das zonas 

agrícolas envolventes, bem como dos principais aglomerados urbanos, num raio de cerca de 7 
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km com centro na localização do projeto (o mesmo usado para a análise de dispersão de 

poluentes). Proceder-se-á ainda a uma identificação das principais vias de circulação que serão 

utilizadas para acesso ao projeto em consideração. 

A caracterização dos elementos identificados será realizada não apenas numa base descritiva, 

mas também com recurso a cartografia ou fotografia aérea.  

4.5.3 Localização geográfica 

O projeto em análise desenvolve-se na região do Alentejo, sub-região da Lezíria do Tejo. A sub-

região da lezíria do Tejo possui onze concelhos, desenvolvendo-se o projeto em apenas um 

deles – concelho da Chamusca, na freguesia da Carregueira (a cerca de 9 km a Sudoeste da Vila 

de Chamusca e a 5 km a Noroeste da vila da Carregueira), conforme se pode constatar pela 

observação da figura seguinte.  

Deste modo, ao nível da descrição socio-económica, incidir-se-á na análise destas unidades 

geográficas. 

 

 

Figura 4.5.1- Localização do Centro Integrado de Gestão de Resíduos. 
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4.5.4 Produção e Encaminhamento dos Resíduos Hospitalares 

Com o presente projeto pretende-se o tratamento diferenciado dos resíduos hospitalares 

perigosos em função da sua classificação e grau de perigosidade, nomeadamente resíduos do 

grupo III (resíduos hospitalares biológicos) e resíduos do Grupo IV (resíduos hospitalares 

específicos) cuja incineração é obrigatória. 

Neste sentido torna-se importante compreender o contexto nacional da produção, recolha e 

tratamento deste tipo de resíduos. 

 

Contexto Nacional 

Segundo as opções estratégicas do Plano Estratégico de Resíduos Hospitalares (PERH) 1995-

2005, uma das linhas orientadoras da estratégia para o tratamento e destino final dos resíduos 

seria “concentrar o tratamento por incineração num pequeno número de unidades, com 

capacidade de resposta à produção atual e futura”.  

Entre os anos de 1999 e 2000 foram efetuadas visitas técnicas às instalações de incineração, 

verificando-se que 21 instalações se encontravam obsoletas e não obedeciam aos requisitos 

exigidos, devendo ser encerradas. Destas, 10 instalações não foram temporariamente 

encerradas no sentido de assegurar a continuidade da gestão dos resíduos hospitalares.  

Posteriormente entre 2001 e 2009 foram encerradas mais 9 instalações de incineração e uma 

foi alvo de requalificação. Neste sentido uma das metas do PERH 2010-2016 é desenvolver 

novas instalações de tratamento alternativo à incineração.  

Em Portugal, para os resíduos dos grupos I e II é admitida a gestão conjunta com os resíduos 

urbanos, sendo exigidos tratamentos específicos para os resíduos dos grupos III e IV. 

Os resíduos do grupo III podem ser tratados por incineração ou, em alternativa, 

descontaminados utilizando para tal diversas tecnologias tal como a autoclavagem, seguindo-

se a deposição em aterro para resíduos não perigosos. Relativamente aos resíduos do grupo 

IV, é considerado obrigatório o recurso à incineração. 

O facto de se ter promovido diferentes tecnologias com diferente custos para as unidades de 

saúde levou a que nos últimos 15 anos a quantidade de resíduos considerados como de grupo 

IV sofresse uma redução significativa, situando-se entre 5 e 10% dos resíduos considerados 

como possuindo algum potencial de perigosidade. Os resíduos do grupo III, que correspondem 
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claramente aos resíduos que possuem um potencial de risco biológico são maioritariamente 

tratados por uma tecnologia que é desenhada para eliminar esse potencial. 

 

Contexto Europeu 

No contexto europeu existem vários tipos de configurações de tratamento que estão 

essencialmente relacionadas com opções diferenciadas no tempo. Assim, em países que 

tiveram soluções de integração mais precoces predomina a incineração, sendo que noutros, 

onde as soluções surgiram mais tarde e existe uma resistência social a tratamentos térmicos, a 

esmagadora maioria dos resíduos de grupo III é tratada de forma alternativa. Exemplos do 

primeiro caso temos a França e a Inglaterra e dos segundos temos a Espanha e Portugal.  

No entanto com a entrada em vigor do novo LER e com a separação cada vez maior dos 

resíduos na fonte pelo seu grau de perigosidade específica, temos vindo a assistir a uma 

diferenciação cada vez maior no tratamento, tanto mais que existe um custo diferenciado 

associado aos diferentes tratamentos.    

 

Resíduos hospitalares dos Grupos III e IV  

O quadro que se segue apresenta a quantidade estimada de resíduos hospitalares (t) para todo 

o universo das entidades do Sistema Nacional de Saúde (SNS) em Portugal Continental entre 

2001 e 2006. 

Quadro 4.5.1 – Quantidade de resíduos hospitalares (t), dos Grupos III e IV, estimada para o universo de 

unidades de prestação de cuidados de saúde do SNS, entre 2001 e 2006. 

Grupos de 

resíduos 

hospitalares 

Tipo de unidade 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Grupo III 

Hospitais SNS 9.592 10.275 10.580 10.973 11.451 11.992 

Centros de Saúde 668 782 704 645 666 637 

Total 10.261 11.057 11.284 11.618 12.117 12.630 

Grupo IV 
Hospitais SNS 2.042 1.406 1.423 1.329 1.349 1.326 

Centros de Saúde 128 66 80 65 72 55 
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Grupos de 

resíduos 

hospitalares 

Tipo de unidade 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Total 2.169 1.472 1.503 1.395 1.421 1.380 

Fonte: PERH, 2010-2016. 

 

No que se refere à distribuição por regiões da produção de resíduos hospitalares do grupo III 

verificou-se que, em 2006, a região de Lisboa e Vale do Tejo detinha mais de metade da 

produção, seguindo-se a região Norte, sendo que a produção de resíduos do Alentejo e do 

Algarve não chegava a 2%. 

A distribuição da produção de resíduos do grupo IV apresentava um padrão semelhante, 

predominando a produção na região de Lisboa e Vale do Tejo seguida do Norte (ver próximas 

figuras). 

 

Fonte: PERH,2010-2016. 

 

Fonte: PERH,2010-2016. 

Figura 4.5.2 – Distribuição da produção de resíduos 

hospitalares do Grupo III por região, em 2006. 

Figura 4.5.3 - Distribuição da produção de resíduos 

hospitalares do Grupo IV por região, em 2006. 

 

De seguida apresenta-se um resumo da produção de resíduos hospitalares nos hospitais e 

centros de saúde e respetivas capitações. No entanto importa salientar que a produção de 

resíduos hospitalares não ocorre apenas nos hospitais e centros de saúde, pois para além 

destes produtores existem outros, como sejam aqueles com consultas médicas em 

ambulatório, clinicas de saúde, postos médicos, dentistas, lares, entre outros, que pelo seu 

26,58%

15,79%
54,17%

1,76% 1,69%

Norte Centro Lisboa e Vale do Tejo Alentejo Algarve

36,71%

17,91%

41,75%

1,84% 1,79%

Norte Centro Lisboa e Vale do Tejo Alentejo Algarve
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número e dimensão contribuem ainda significativamente, devendo ser também 

contabilizados. 

Quadro 4.5.2 – Resumo da produção de resíduos hospitalares nos hospitais e centros de saúde e 

respetivas capitações por tipo de unidade, em 2006. 

Tipo de unidade Unidade Grupos I e II Grupo III Grupo IV Total 

Hospitais Públicos do SNS 
Kg/ano 50.711 11.922 1.326 64.029 

Kg/cama/dia 5,39 1,28 0,14 6,81 

Hospitais oficiais não 

públicos 

Kg/ano 2.441 587 54 3.082 

Kg/cama/dia 7,39 1,78 0,16 9,33 

Hospitais privados 
Kg/ano 16.052 3.800 416 20.267 

Kg/cama/dia 5,78 1,37 0,15 7,29 

Centros de saúde 
Kg/ano 2.143 637 55 2.835 

Kg/consulta/dia 0,06 0,02 0,002 0,08 

Total 

Kg/ano 71.347 17.016 1.850 90.213 

Kg/cama/dia 18,65 4,44 0,46 23,54 

Kg/consulta/dia 0,06 0,02 0,001 0,08 

Fonte: PERH, 2010-2016. 

No que se refere à exportação de resíduos do grupo IV, fazendo uma análise comparativa 

entre a quantidade de resíduos que são sujeitos a exportação e a quantidade produzida, 

verifica-se que ao longo dos anos esta percentagem tem vindo a crescer, ultrapassando, em 

2006, 60% dos resíduos produzidos (ver próximo quadro). 

Quadro 4.5.3 – Comparação entre as quantidades de resíduos hospitalares do Grupo IV produzidos e 

resíduos exportados (t) 

Ano 
Quantidade total de 

resíduos exportados 

Quantidade de resíduos 

do Grupo IV produzidos 

% de resíduos hospitalares do Grupo IV 

exportados face ao total de resíduos 

deste grupo produzidos 

2001 134 3.509 3,82% 

2002 317 2.415 13,13% 
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Ano 
Quantidade total de 

resíduos exportados 

Quantidade de resíduos 

do Grupo IV produzidos 

% de resíduos hospitalares do Grupo IV 

exportados face ao total de resíduos 

deste grupo produzidos 

2003 785 2.493 31,49% 

2004 822 2.322 35,40% 

2005 992 2.304 43,06% 

2006 1.415 2.252 62,81% 

Fonte: PERH, 2010-2016. 

 

Em relação ao destino final dado aos resíduos hospitalares exportados (ver próximo quadro) é 

possível constatar que, ao longo do período em análise, se assistiu a uma transição gradual do 

destino dos resíduos hospitalares exportados da operação de autoclavagem para incineração, 

correspondendo esta operação no ano de 2006 a 77%. 

 

Quadro 4.5.4 – Quantidade de resíduos hospitalares exportados por ano e destino final (t) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Incineração (D10) 16 69 483 737 845 1.086 

Aterro (D1) 0 4 0 0 0 0 

Recuperação de metais (R4) 0 0 0 0 0 0,34 

Tratamento físico/ químico (D9) 118 244 302 85 147 329 

Total 134 317 785 822 992 1.415 

Fonte: PERH, 2010-2016. 

Relativamente aos países de destino dos resíduos hospitalares exportados, verifica-se também 

uma transição, constatando-se que no ano de 2001 a quase totalidade dos resíduos foi 

remetida para Espanha, sendo que a partir de 2003 o destino preferencial passou a ser a 

Bélgica. 

Quantidade ano (t) 
Destino Final 
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Fonte: PERH, 2010-2016. 

Figura 4.5.4 - Percentagem de resíduos hospitalares exportados por ano e por país de destino. 

Capacidade de tratamento/incineração 

O quadro que se segue apresenta a produção de resíduos hospitalares do grupo III e a 

capacidade instalada em Portugal Continental por Região, de forma a identificar quais as 

regiões mais deficitárias em soluções de tratamento. 

A partir da análise do quadro é possível constatar a existência de um diferencial de 20.666 

t/ano para o tratamento dos resíduos do grupo III em Portugal Continental, verificando-se no 

entanto um défice de capacidade na Região Centro. 

Quadro 4.5.5 – Capacidade instalada para os resíduos do Grupo III e diferencial existente relativamente à 

produção estimada em 2006. 

Região 

Produção de resíduos 

hospitalares – Grupo III, em 

2006 (t/ano) 

Capacidade Instalada 2009 (t/ano) 
Diferencial 

(t/ano) Autoclavagem 
Descontaminação 

com germicida 

Norte 5.544 6.770 75 1.301 

Centro 3.340 0 117 -3.223 

Lisboa e Vale 11.036 26.600 281 15.845 
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Região Produção de resíduos Capacidade Instalada 2009 (t/ano) Diferencial 

do Tejo 

Alentejo 416 5.321 0 4.905 

Algarve 383 2.200 21 1.838 

Total 20.719 40.891 494 20.666 

Fonte: PERH, 2010-2016. 

Por último, no que se refere à capacidade de tratamento nacional dos resíduos do grupo IV, 

apresenta-se no quadro seguinte a produção total de resíduos hospitalares por Região e a 

capacidade instalada da unidade de incineração dos mesmos. 

Analisando o quadro constatava-se a existência de um ligeiro défice de 253 t/ano para o 

tratamento dos resíduos do grupo IV em Portugal Continental, ou seja, verificava-se que uma 

parcela destes resíduos tinham de ser sujeitos a tratamento em unidades de outros países, 

tendo em conta que a única unidade de incineração de resíduos hospitalares instalada não ter 

capacidade suficiente. 

Quadro 4.5.6 - Capacidade instalada para os resíduos do Grupo IV e diferencial existente relativamente à 

produção estimada em 2006. 

Região 

Produção de resíduos 

hospitalares – Grupo IV, em 

2006 (t/ano) 

Capacidade Instalada 
Diferencial 

(t/ano) 

Norte 819 - -819 

Centro 414 - -414 

Lisboa e Vale do Tejo 926 2.000 1.074 

Alentejo 48 - -48 

Algarve 46 - -46 

Total 2.253 2.000 -253 

Fonte: PERH, 2010-2016. 
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4.5.5 Enquadramento Regional e Concelhio  

Dinâmica e Composição Demográfica 

 

Evolução da População Residente e Densidades Populacionais 

A região do Alentejo estende-se por uma área de 31 604, 9 Km2, abrangendo cerca de 34,27% 

do território nacional. Em 2011, o Alentejo era a segunda região menos populosa de Portugal 

continental, com 757 190 habitantes, o que representava cerca de 7,17% do total da 

população portuguesa. À mesma data, o Alentejo era a região nacional que apresentava a 

densidade populacional mais baixa (24 hab/km2), sendo esta muito inferior à densidade do 

país (115 hab/km2). 

No que se refere à sub-região da Lezíria do Tejo, esta estende-se por uma área de 31 604,9 

Km2 (o correspondente a cerca de 13,53% do total regional). Ao nível da população residente, 

em 2011, a sub-região da Lezíria do Tejo apresentava 247 44 indivíduos, o que representava 

cerca de 32,68% do total da população regional, apresentando uma densidade populacional de 

58%.  

O concelho da Chamusca abrange uma área de 746km2, o correspondente a cerca de 17,45% 

da totalidade da sub-região. Em 2011 este concelho detinha 10 120 habitantes, tendo uma 

ocupação humana de 14 hab/Km2, sendo esta a mais baixa da sub-região.  

Por sua vez, a freguesia da Carregueira, em 2011, contava com 2 020 habitantes (cerca de 

19,96% do total concelhio) que se distribuíam por 99,3 Km2, o que resultava numa densidade 

populacional (21 hab/Km2). 

Analisando a evolução da população residente durante o período inter-censitário 2001-2011 

verifica-se que se registaram perdas populacionais em todas as unidades geográficas em 

estudo, à exceção da sub-região da Lezíria do Tejo. 

Quadro 4.5.7 – População residente, área e densidade populacional nas unidades geográficas  

Unidades 
geográficas 

População Residente (nº de habitantes) 
Área (Km2) Densidade 

(hab/Km2) 2001 2011 Variação 

Alentejo 776 585 757 190 -19395 31 604,9 24 

Leziria do Tejo 240 832 247 449 6617 4 275 58 
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Unidades 
geográficas 

População Residente (nº de habitantes) Área (Km2) Densidade 
(hab/Km2) 

Chamusca 11 492 10 120 -1372 746 14 

Carregueira 2 295 2 020 -275 99,3 21 

Fonte: INE, 2012. 

Taxas de Natalidade e de Mortalidade 

Em 2011 verificava-se que todas as unidades geográficas em análise apresentavam uma taxa 

de excedentes de vida negativa, ou seja, a taxa de mortalidade era superior à taxa de 

natalidade. 

O concelho da Chamusca e a freguesia da Carregueira possuíam taxas de natalidade inferiores 

às da região e sub-região, enquanto que as taxas de mortalidade eram inferiores à da região 

mas superiores à da sub-região (ver figura que se segue). 

 

Fonte: INE, 2011. 

Figura 4.5.5- Taxas de Natalidade e de Mortalidade (em permilagem) registadas nas unidades geográficas 

em estudo, em 2011. 

 

Estrutura Etária e Envelhecimento 

Em 2011, a distribuição da população residente por grupos etários nas unidades geográficas 

em consideração apresentava-se de forma idêntica (ver próximo quadro), onde a maioria da 

população possuía idades compreendidas entre os 25 e 64 anos (com valores na ordem dos 
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52% -54%), seguindo-se a população com 65 anos ou mais anos. Com valores mais baixos 

surgia o grupo mais jovem (até aos 14 anos), e por último, o grupo com idades compreendidas 

entre os 15 e os 24 anos. 

Quadro 4.5.8 - Estrutura etária da população residente das unidades geográficas em estudo, em 2011. 

 

Fonte: INE, 2011. 

No que diz respeito ao índice de envelhecimento e ao analisar os dados expostos na próxima 

figura, verifica-se que o concelho da Chamusca e a freguesia da Carregueira apresentam 

índices de envelhecimento superiores ao da região e sub-região, sendo estes bastante 

superiores à média nacional (128,6).  

 
Fonte: INE, 2011. 

Figura 4.5.6 - Índice de Envelhecimento das unidades geográficas em estudo, em 2011. 

 

Unidade Geográfica 
Grupos etários 

0 a 14 anos 15 a 24 anos 25-64 anos 65 e mais anos 

Alentejo 13,58% 9,73% 52,42% 24,28% 

Leziria do Tejo 14,66% 9,62% 53,55% 22,16% 

Chamusca 11,63% 9,30% 52,09% 26,98% 

Carregueira 12,72% 8,96% 52,62% 25,69% 
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Níveis de escolaridade da população 

No que concerne aos níveis de escolaridade da população residente nas unidades geográficas 

em estudo, em 2011, verificava-se que a população residente apresentava níveis de 

qualificação bastante baixos. Em todas as unidades geográficas predominava a fatia de 

população que apenas tinha completado o 1º ciclo do ensino básico, seguindo-se a porção de 

população sem qualquer nível de escolaridade. A fatia de população com estudos superiores é 

bastante reduzida em todas as unidades geográficas, atingindo um valor máximo de 1,25% na 

sub-região, como se pode observar pelo quadro que se segue. 

Quadro 4.5.9 – Níveis de escolaridade completos da população residente nas unidades geográficas em 

análise, em 2011. 

Fonte: INE, 2011. 

 

Economia e Emprego 

Empresas sedeadas 

No ano de 2009, verificava-se a existência de mais de 65 4124 empresas sedeadas na região do 

Alentejo as quais correspondiam a apenas 6,17% da totalidade de empresas sedeadas em 

Portugal. Por sua vez, a sub-região da Lezíria do Tejo apresentava 32,7 % da totalidade de 

empresas sedeadas na região do Alentejo (21 389 empresas), sendo que ao nível concelhio se 

observava que apenas 3,27% da totalidade de empresas sedeadas na sub-região se 

encontravam localizadas na Chamusca (700 empresas). 

                                                             

4 Os dados fornecidos pelo INE não contemplam as empresas sedeadas na CAE F, O, T e U. 

Unidade 

Geográfica 

Nível de Escolaridade 

Nenhum 
Básico - 1º 

ciclo 

Básico - 2º 

ciclo 

Básico - 3º 

ciclo 
Secundário 

Pós-

secundário 
Superior 

Alentejo 23,00% 26,42% 12,36% 15,76% 12,40% 12,40% 1,12% 

Lezíria do Tejo 21,60% 26,69% 12,71% 16,03% 12,58% 12,58% 1,25% 

Chamusca 23,29% 33,02% 13,42% 14,79% 9,25% 9,25% 0,64% 

Carregueira 22,87% 30,40% 17,18% 15,64% 9,31% 9,31% 0,64% 
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No próximo quadro, é possível observar a distribuição das empresas com sede nas unidades 

geográficas que se encontram a ser analisadas, segundo a CAE- REV.3. 

Categorias CAE enunciadas no quadro representado a seguir: 

A Agricultura, produção animal, caça floresta e pesca; 

B Indústrias extrativas; 

C Indústrias transformadoras; 

D Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio; 

E Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de 

resíduos e despoluição; 

F Construção; 

G Comércio por grosso e retalho; reparação de veículos automóveis e 

motociclos; 

H Transportes e armazenagem; 

I Alojamento, restauração e similares; 

J Atividades de informação e de comunicação; 

K Atividades financeiras e de seguros; 

L Atividades imobiliárias; 

M Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares; 

N Atividades administrativas e dos serviços de apoio; 

O Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória; 

P Educação; 

Q 

R 

S 

T 

 

U 

Atividades de saúde humana e apoio social; 

Atividades Artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas; 

Outras atividades de serviços; 

Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e 

atividades de produção das famílias para uso próprio; 

Atividades dos organismos internacionais e outras instituições 

extraterritoriais; 

Quadro 4.5.10 - Empresas com sede na região do Alentejo, na sub-região da Leziria do Tejo e concelho da 

Chamusca, segundo a CAE-REV.3 (valores absolutos e relativos), em 2009. 

CAE 
Unidades Geográficas 

Alentejo LezÍria do Tejo Chamusca 

A 
278 34 0 

0,42% 0,16% 0% 

B 199 90 6 
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CAE 
Unidades Geográficas 

Alentejo LezÍria do Tejo Chamusca 

0,30% 0,42% 0,86% 

C 
4 497 1 539 65 

6,87% 7,20% 9,29% 

D 
18 4 1 

0,03% 0,02% 0,14% 

E 
83 33 8 

0,13% 0,15% 1,14% 

F 
6 312 2 081 103 

9,65% 9,73% 14,71% 

G 
18 147 6 131 217 

27,74% 28,66% 31,00% 

H 
1 640 617 22 

2,51% 2,88% 3,14% 

I 
6 939 1 723 66 

10,61% 8,06% 9,43% 

J 
528 208 8 

0,81% 0,97% 1,14% 

L 
1 166 429 11 

1,78% 2,01% 1,57% 

M 
5 509 1 790 35 

8,42% 8,37% 5,00% 

N 
2 158 714 18 

3,3% 3,34% 2,57% 

P 
4 197 1 233 33 

6,42% 5,76% 4,71% 

Q 
3 709 1 244 23 

5,67% 5,82% 3,29% 

R 
1 560 559 21 

2,38% 2,61% 3,00% 

S 
8 472 2 960 63 

12,95% 13,84% 9,00% 
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Fonte: INE, 2009. 

Através do quadro anterior é possível constatar que, em 2009, a maioria das empresas 

existentes nas unidades geográficas em estudo se encontravam sedeadas na atividade G 

(Comércio por grosso e retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos), sendo que 

em segundo lugar para a região e sub-região surgiam as empresas sedeadas na atividade S 

(outras atividades de serviços). 

Já no concelho da Chamusca a segunda porção mais significativa era a das empresas sedeadas 

na CAE F (construção), seguindo-se as empresas sedeadas na CAE I (Alojamento, restauração e 

similares). 

De um modo oposto, verificava-se as empresas sedeadas nas atividades A (Agricultura, 

produção animal, caça floresta e pesca), B (Indústrias extrativas), D (Eletricidade, gás, vapor, 

água quente e fria e ar frio) e E (Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, 

gestão de resíduos e despoluição) eram as menos representativas. 

Relativamente aos três grandes sectores de atividade (primário, secundário e terciário), 

verificava-se que em 2002 no concelho da Chamusca 29% das empresas se encontravam no 

sector primário, 32% no sector secundário e 39% no sector terciário, sendo que estes valores 

tinham alguma aproximação à sub-região da Lezíria do Tejo (21%, 25% e 54%, 

respetivamente), mas diferiam de forma acentuada da média nacional (8%, 28% e 64%, 

respetivamente). 

Já a freguesia da Carregueira, à mesma data apresentava uma grande tercialização das 

empresas, com 74,4% de empresas sedeadas no sector terciário, como se pode observar pelas 

figuras que se seguem. 
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Fonte: Revisão do PDM de Chamusca – Relatório dos estudos sociais e demográficos. 

Figura 4.5.7 – Distribuição das empresas do concelho da 

Chamusca pelos três grandes sectores de atividade, em 

2002. 

Figura 4.5.8 - Distribuição das empresas do concelho 

da Carregueira pelos três grandes sectores de 

atividade, em 2002. 

Como se pode constatar, o concelho da Chamusca apresentava uma estrutura de economia 

em que os pesos dos sectores primário e secundário acompanham o peso do sector terciário, o 

que significa que o sector primário é, ainda, um fator determinante na caracterização na 

estrutura produtiva do concelho. 

Na verdade, atendendo à base económica do concelho da Chamusca, esta caracteriza-se por 

ser predominantemente agrícola, sendo que a maior parte das explorações agrícolas se situam 

ao longo da margem esquerda do rio Tejo, pelo que as culturas são essencialmente de regadio 

(milho e arroz). Outras culturas igualmente importantes são a da oliveira, da vinha, dos 

pomares de pêssegos e citrinos, do tomate, do melão, do trigo e da aveia. 

Ao nível da produção florestal salientam-se o eucalipto, o montado de sobro e o pinhal como 

espécies dominantes. Já no sector secundário, destacam-se as indústrias de construção e obras 

públicas, metalurgia, metalomecânica, material elétrico e transportes, calçado, vestuário e 

têxteis, alimentação e bebidas, madeira e cortiça. No entanto, também o sector terciário e o 

pequeno comércio desempenha um papel bastante importante na economia concelhia. 

Volume de negócios nas empresas sedeadas 

Passando a analisar o volume de negócios nas empresas sedeadas das unidades geográficas 

consideradas, verificava-se que, em 2009, a região do Alentejo tinha obtido um total de 12 943 

749 milhares de euros, o que correspondia a apenas 3,85% do total do volume de negócios a 

nível nacional. 
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À mesma data o volume de negócios obtido na Lezíria do Tejo tinha sido de 5 621 806 milhares 

de euros, o que correspondia a 43,43% do volume total regional, apresentando-se como a sub-

região que mais contribuía para o total regional. Já ao nível concelhio, a Chamusca 

apresentava um volume de negócios de 132 079 milhares de euros, representando apenas 

2,35% do total sub-regional. 

 

Taxas de Atividade e de Desemprego 

No que se refere à evolução das taxas de atividade durante o último período inter-censitário 

(ver próximo quadro) constata-se que estas decresceram em todas as unidades geográficas em 

estudo. Em 2011, constatava-se que o concelho da Chamusca e a freguesia da Carregueira 

possuíam as taxas de atividade mais baixas face às restantes unidades geográficas em análise. 

Todas as áreas geográficas em estudo apresentavam taxas de atividade inferiores à média 

nacional (47,56%). 

Relativamente à evolução das taxas de desemprego, como era de esperar, registaram-se 

aumentos em todas as unidades geográficas em consideração, sendo que o aumento menor 

foi na freguesia da Carregueira uma vez que já em 2001 apresentava uma taxa de desemprego 

bastante elevada. 

Quadro 4.5.11 – Taxas de atividade e de desemprego em 2001 e 2011, para as diferentes unidades 

geográficas em estudo. 

Unidades 

Geográficas 

Taxa de Atividade Taxa de Desemprego 

2001 2011 2001 2011 

Alentejo 45,4% 45,25% 8,4% 12,83% 

Leziria do Tejo 48% 46,56% 8,1% 12,65% 

Chamusca  46,4% 44,21% 10,2% 11,62% 

Carregueira 44,5% 43,02% 13,1% 13,58% 

Fonte: INE, 2011. 

 

Análise da População Desempregada 

No ano de 2011 a maioria da população residente desempregada na região do Alentejo e sub-

região da Lezíria do Tejo possuía idades compreendidas entre os 25 e os 34 anos, seguindo-se 

a população desempregada na faixa etária dos 35 - 44 anos.  
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Por sua vez, o concelho da Chamusca e a freguesia da Carregueira apresentava um padrão 

diferente: a maioria dos desempregados encontrava-se no grupo etário dos 45-54 anos, 

seguindo-se a população desempregada com idades compreendidas entre os 25 e 34 anos, 

como se pode observar no quadro que se segue. 

Quadro 4.5.12 – Distribuição da população desempregada segundo a faixa etária nas unidades geográficas 

em estudo, em 2011. 

Unidade 

geográfica 

População desempregada segundo faixa etária 

15-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55 ou mais anos 

Alentejo 
7 911 10 829 9 935 9 306 5 982 

17,99% 24,63% 22,60% 21,17% 13,61% 

Lezíria do 

Tejo 

2 306 3 495 3 362 3 180 2 228 

15,83% 23,99% 23,07% 21,82% 15,29% 

Chamusca 
79 128 98 129 86 

15,19% 24,62% 18,85% 24,81% 16,54% 

Carregueira 
15 29 21 33 20 

12,71% 24,58% 17,80% 27,97% 16,95% 

Fonte: INE, 2011. 
 

Acessibilidades 

O concelho é atravessado pela EN 118 (que liga Alcochete (IC3) a Arez (IP2)) e pela EN 243 

(Liga Chamusca a Montargil). 

De um modo geral o concelho da Chamusca encontra-se bem posicionado, com ligações fáceis 

a Santarém (30 km) e a Lisboa (80 Km). A cerca de 11 Km a Norte da Chamusca, o futuro IC3 

(atualmente EN 118 e EN 243) entronca num corredor multimodal constituído pelo IP6 e pela 

linha ferroviária da Beira Baixa, que estabelece a ligação à linha da Beira Alta, na Guarda e 

permite o acesso a Madrid pelo Ramal de Cáceres. 

A proximidade do corredor Norte-Sul – IP1 e a linha ferroviária Lisboa-Porto constituem 

vantagens relativamente à localização da Chamusca. 

A rede viária municipal é constituída pelas estradas e caminhos municipais que constam na 

figura que se segue. 
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Fonte: www.cm-chamusca.pt 

Figura 4.5.9 – Rede de acessibilidades. 

A EN 118, é a via estruturante do concelho da Chamusca, tendo um percurso paralelo ao rio 

Tejo (margem esquerda) e atravessa o concelho de Norte a Sul. Apresenta algumas 

condicionantes de circulação devido à travessia de aglomerados populacionais que limita a 

velocidade de circulação, nomeadamente na Chamusca e na Carregueira. O atravessamento do 

rio Tejo, no concelho da Chamusca, é possível através de duas pontes: a Ponte Isidro dos Reis e 

a Ponte Praia do Ribatejo. 

Atualmente o tráfego de pesados é feito maioritariamente pela EM 573 que liga a EN 118 a 

Norte. Prevê-se a programação desta via com um traçado melhor adaptado à circulação de 

pesados. 

No quadro e figuras que se seguem apresentam-se os percursos definidos para o CIGR de 

acordo com os locais de expedição. 

Ilustração 4.5.1 – Percursos de acordo com os locais de expedição. 

Origem Percurso 

Estarreja 
A1; A23; Entroncamento; Golegã; Resitejo (ponte da 

Chamusca) 

Barreiro 
A1; A23; Entroncamento; Golegã; Resitejo (ponte da 

Chamusca) 
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Origem Percurso 

Espanha 
Monfortinho; A23; Abrantes; Tramagal; Resitejo (Ponte de 

Abrantes) 

 

 

Fonte: GOOGLE, 2013. 

Figura 4.5.10 – Mapa do percurso Estarreja-CIGR. 
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Fonte: GOOGLE, 2013. 

Figura 4.5.11 - Mapa do percurso Barreiro-CIGR. 
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Fonte: GOOGLE, 2013. 

Figura 4.5.12 - Mapa do percurso Espanha-CIGR. 

 

Modos de Vida e Identidade Territorial 

Intimamente ligada à história de Portugal por numerosas efemérides, a Vila da Chamusca é, do 

ponto de vista urbanístico, uma povoação de casario branco, onde humildes casas rurais se 

cruzam com casas senhoriais. As suas muitas Igrejas são exemplo do seu forte património 

arquitetónico e artístico: 

 Igreja Matriz de São Brás (século XVI): A mais antiga da Chamusca, com o portal manuelino. 

 Igreja da Misericórdia (século XVII) 

 Igrejas de São Francisco e de São Pedro (século XVII) 

 Ermidas de Nossa Senhora do Pranto (século XVIII) e do Senhor do Bonfim 

 

Existem vários pontos de interesse na vila de Chamusca, entre os quais: 
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 Casa Rural Tradicional: Uma reconstituição de uma casa camponesa nos anos 30. 

 Centro Regional de Artesanato: Uma estrutura de apoio ao artesanato regional. 

 Ponte de Chamusca: A sua construção remonta a 1908-1909. Foi uma das mais importantes 

obras do concelho, pois facilitou a comunicação entre as duas margens do Tejo que 

anteriormente era feita através de barcas. 

 Coreto de Chamusca: Na sua base encontra-se instalado o Núcleo Museológico de Música, onde 

se podem ver instrumentos musicais antigos. 

 Praça de Touros da Chamusca: Projetada em 1917, a sua construção iniciou-se ainda nesse ano, 

tendo sido inaugurada a 3 de Agosto de 1919. 

 Clube Agrícola Chamusquense 

 

Já ao nível das freguesias, destacam-se os seguintes pontos de interesse: 

 Aldeia do Arripiado (Carregueira): Edificada em declive, desce até à beira-rio onde existem dois 

cais: o Cais Militar e o Cais de S. Marcos. Possui miradouros que permitem apreciar a paisagem 

sobre o rio Tejo e a lezíria ribatejana, incluindo o Miradouro do Almourol, com uma esplanada 

e a estátua “Guerreiro Templário” de João Cutileiro. Nesta aldeia podem ser encontrados 

alguns exemplares de azenhas e antigos moinhos de água. 

 Casa da Forca (Ulme): Antiga sede de concelho. 

 Igreja de Santa Maria (Pinheiro Grande) 

 Vestígios Romanos (Vale dos Cavalos) 

 

A história da vila está intrinsecamente ligada ao rio Tejo, à sua produção e comunicação, como 

se pode verificar do alto dos Miradouros da Senhora do Pranto e do Senhor do Bonfim. A 

Chamusca teve barcas de passagem em diversos portos ao longo do rio Tejo, dos quais ainda 

subsiste a que liga o Arripiado a Tancos.  

Profundamente ligada ao trabalho da terra e à criação de gado, a Chamusca tem na Semana da 

Ascensão e na festa brava, duas das mais significativas expressões da sua identidade rural. 

Terra de forte tradição ribatejana, o seu artesanato, as suas feiras e festas populares têm uma 

grande importância nesta região, sendo exemplo a Feira da Ascensão, a Procissão dos 

Fogaréus, o Entrudo e as Festas de Touros, que têm lugar na Praça de Touros, ou Arena 
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Chamusquense. O feriado municipal é celebrado na Quinta-feira de Ascensão. No quadro que 

se segue são apresentadas as feiras, festas e romarias realizadas no concelho, bem como as 

suas datas. 

Quadro 4.5.13 - Feiras, festas e romarias no concelho de Chamusca. 

Evento Data 

Nossa Senhora dos Remédios (Vale de Cavalos) Primeiro fim-de-semana de Setembro 

Semana da Ascensão (Chamusca) Maio 

Entrudo da Chamusca (Chamusca) Carnaval 

Festa da Parreira (Parreira) Segundo fim-de-semana de Julho 

Festa do Rancho Folclórico (Parreira) Primeiro fim-de-semana de Setembro 

Feira de S. Pedro do Chocalho (Chouto) 29 e 30 de Junho 

Fonte: http://portugal.veraki.pt/ 

 Semana da Ascensão (Chamusca): A maior festividade do concelho. Uma das tradições desta 

festa é a entrada de touros nas ruas de Chamusca, na Quinta-feira de Ascenção; 

posteriormente é realizada uma Corrida de Touros. 

 Entrudo da Chamusca (Chamusca): Esta festividade tem grandes tradições no concelho, sendo 

que na Quarta-Feira de cinzas os homens juntam-se para um almoço de grelos e é realizado o 

"jogo do quartão". No mesmo dia, à meia-noite, é feito o "enterro do galo" em que são 

enterradas todas as "coscuvilhices" desse ano. 

 Feira de S. Pedro do Chocalho (Chouto): Para além da troca e venda, são realizados espetáculos 

musicais e diversões variadas. 

 

O artesanato do concelho de Chamusca é caracterizado pelos trabalhos de cerâmica artística, 

latoaria, ferro forjado, trabalhos em couro e restauro de móveis. 

Relativamente à sua gastronomia, entre os pratos tradicionais do concelho de Chamusca, 

destacam-se a couve a soco com bacalhau assado, o ensopado de enguias, a açorda de sável, o 

cabrito assado à moda do Ribatejo, a caldeirada à fragateiro e a feijoada à Lavrador. Na 

doçaria, são tradicionais as trouxas de ovos, o peixe doce, os queijinhos de amêndoa, a 

lampreia de ovos, as bichanas, os corações-de-noiva, as ferraduras, os chamuscos, o arroz-

doce, as belhozes, as broas e o toucinho do céu. 

 



 
 

   

 

 
292/563 

4.5.6 Enquadramento Local 

A este nível será apresentada uma descrição da situação de referência em termos dos 

elementos humanizados (habitações e outras infra-estruturas relevantes) presentes na área de 

implantação do projeto e sua periferia.  

O presente projeto será instalado numa área já infra-estruturada, designadamente o Eco 

Parque do Relvão, localizando-se a infraestrutura em estudo nos terrenos pertencentes à 

Resitejo. 

 A Resitejo (Associação de Gestão e tratamento dos Lixos do Médio Tejo), possui uma unidade 

de tratamento de resíduos dentro do Eco Parque do Relvão que inclui nas suas infraestruturas 

um ecocentro e um aterro sanitário que recebe resíduos sólidos urbanos (RSU’s), bem como 

resíduos sólidos equiparados a urbanos (código LER 20 03 01). 

O Projeto será então instalado num pavilhão tipo nave industrial, nas instalações da Resitejo, 

situado na freguesia da Carregueira, Concelho da Chamusca, a cerca de 9 km a Sudoeste da 

Vila de Chamusca e a 5 km a Noroeste da vila da Carregueira. 

Tendo em conta que é uma área industrial não se vislumbram habitações nas suas imediações, 

sendo a povoação da Carregueira o aglomerado populacional mais próximo, a mais de 4km de 

distância. 

As duas habitações mais próximas localizam-se a sul do projeto, a cerca de 2,5 Km, na Herdade 

da Galega, sendo uma habitação de caracter permanente e outra de caracter sazonal. 

A área envolvente apresenta uma ocupação agro-florestal, sendo que ao nível agrícola 

constata-se que os solos agrícolas mais próximos se situam a mais de 800m de distância, sendo 

classificados como área agrícola heterogénea, pastagens permanentes e olival, como se pode 

observar através da figura que se segue. 
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Figura 4.5.13 - Localização do projecto. 

4.6 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

4.6.1 Metodologia 

Neste capítulo apresenta-se a análise do descritor geologia e geomorfologia, com descrição do 

enquadramento geológico, geomorfológico, litoestratigrafia, tectónica e sismicidade. 

Para a realização deste descritor foi consultada a seguinte bibliografia: 

• Carta Geológica de Portugal e Notícia Explicativa da folha 27-D à escala 1:50 000; 

• Carta Neotectónica de Portugal Continental à escala 1:1.000.000 (CABRAL & RIBEIRO, 

1988); 

• Estudo Geológico e Geotécnico do Aterro Sanitário da Resitejo. DATAGEO (1998). 

4.6.2 Enquadramento geológico e geomorfológico 

A região que integra a área em estudo situa-se na Bacia Terciária do Tejo, que constitui uma 

depressão alongada de direção NE-SW, marginada a W e N pelas formações mesozóicas da 

orla ocidental, a NE e E pelo substrato hercínico, comunicando a S com o Atlântico na 
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Península de Setúbal. O enchimento da bacia é constituído por depósitos paleogénicos, 

miocénicos e pliocénicos, recobertos em quase toda a área por depósitos quaternários. 

O Paleogénico é constituído por arcoses, depósitos conglomeráticos, arenitos arcósicos, 

argilitos e calcários margosos. 

O Miocénico é constituído por uma alternância de depósitos continentais e marinhos, 

característicos de uma alargada planície aluvial, em forma de estuário, aberta ao oceano e 

sujeita a transgressões e regressões do mar. 

O Pliocénico é composto essencialmente por areias com intercalações lenticulares de argilas, 

que afloram em grande parte da área da bacia ou ocorrem a pequenas profundidades. Estes 

depósitos são de origem fluvial e podem apresentar espessuras que chegam a atingir os 300m. 

Os depósitos de terraços e as aluviões ocorrem associados à rede hidrográfica do Tejo. 

Em termos geomorfológicos o relevo está condicionado pela ação erosiva, ainda que orientada 

pela tectónica que afetou a bacia do Tejo. Localmente a zona envolvente abrange uma extensa 

superfície planáltica, levemente inclinada para o rio Tejo. O planalto definido pela superfície 

dos depósitos terciários, continua exteriormente à periferia da bacia, prolongando-se para o 

interior do maciço antigo. 

4.6.3 Caracterização geológica local 

De acordo com a notícia explicativa da Carta Geológica de Portugal, folha 27D (Abrantes), 

localmente poderão ocorrer as seguintes formações (Figura 1.1): 

Arenitos e conglomerados (P) 

Consistem em depósitos do antigo estuário (pré-Tejo), que formam um manto contínuo e 

regular, constituído por cascalheiras de planalto, arenitos argilosos avermelhados e 

acastanhados, com seixos e argilas da mesma cor. Frequentemente coroam os cimos de 

relevos residuais e a sua erosão deu lugar à formação de depósitos detríticos que alimentam 

os terraços quaternários. A natureza permeável das cascalheiras à infiltração das águas 

superficiais é responsável pela modelação das formas de relevo planas e arredondadas, onde a 

rede de drenagem se encontra dispersa e pouco entalhada. 

Formação argilo-arenítica dos Vales de Ulme e Bemposta (MP) 

Esta formação é composta por alternâncias de níveis espessos de argilas e margas com 

arenitos e areias, por vezes argilosos e algumas vezes com leitos de seixos e calhaus de cor 
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avermelhada, acastanhada ou amarelada. Aflora sobretudo nas vertentes ao longo de vales 

encaixados e com declives muito acentuados, sobretudo controlados pela ação da erosão 

muito forte e rápida. Os leitos arenosos intercalam com os horizontes argilosos através de 

disposição subhorizontal, ou sob a forma de lentículas. 

 

Fonte: Adaptado da Carta Geológica de Portugal Folha 27D (Abrantes) à escala 1:50 000. 

Figura 4.6.1 – Enquadramento Geológico. 

Com base nos testemunhos de sondagens realizadas em projetos adjacentes ao local de 

implantação do projeto, nomeadamente o aterro sanitário da Resitejo e o Centro Integrado de 

Valorização e Tratamento de Resíduos Hospitalares e Industriais (CIVTRHI), foi possível definir 

com maior precisão as formações litológicas presentes. Assim, das formações mais recentes 

para as mais antigas temos a seguinte sucessão: 

 Solo de cobertura areno-siltoso castanho-escuro a negro com espessuras a variar entre 

os 0,5 e 1,0m; 

 Seixos com areia e argila com espessuras entre os 3,0 e os 6,0m, atingindo por vezes os 

10,0m; 

 Areia argilosa avermelhada com seixos de cor cinzenta, com espessuras variáveis por 

vezes superiores a 20m; 
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 Areia grosseira com argila de cor avermelhada a acinzentada que pode atingir os 6,0m 

de espessura; 

 Argilas acastanhadas. 

4.6.4 Geomorfologia local 

De acordo com o Estudo Geológico e Geotécnico para o Aterro Sanitário da Resitejo realizado 

pela DATAGEO (1998), a zona onde se irá desenvolver o projeto, corresponde a cabeceira de 

um vale bastante aberto, com cotas entre 183 e 145m. A linha de água no vale desenvolve-se 

segundo a direção aproximada E-W.  

As vertentes do vale apresentam-se com pendor suave com cerca de 5º de inclinação. Junto à 

linha de água observa-se um aumento do pendor das vertentes. 

4.6.5 Geotecnia 

A caracterização geotécnica da zona em estudo foi desenvolvida com base no Estudo 

Geológico e Geotécnico realizado pela DATAGEO (1998), para a instalação do aterro sanitário 

da Resitejo. 

a) Unidades geotécnicas 

Em termos de caracterização geotécnica distinguem-se duas unidades geotécnicas: 

 Terra vegetal – Apresenta uma reduzida capacidade de carga, devido ao caráter solto 

do material que a compõe e do apreciável teor em matéria orgânica. Este nível não 

deve ser utilizado como horizonte de fundação. 

 Complexo sedimentar lenticular – Estas formações constituem na sua totalidade a 

zona onde foi implantado o aterro. A avaliação da capacidade de carga baseou-se nos 

resultados dos ensaios de SPT executados durante os trabalhos de prospeção. 

Foram realizados 9 ensaios SPT, em que 8 apresentaram valores de NSPT entre 22 e 53 

pancadas e um com NSPT>60 pancadas. De uma forma geral os níveis de conglomerados e 

arenitos apresentam valores de NSPT>30, e os níveis de argilas e siltes apresentam NSPT de 

cerca de 22 pancadas. 

Estes resultados revelam que a formação apresenta um apreciável grau de consolidação, 

admitindo-se uma capacidade de carga entre 6 e 8kg/m2. 

b) Estabilidade dos taludes naturais 

Os taludes não evidenciaram qualquer indício de instabilização. 
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O grau de consolidação confere aos materiais do complexo uma resistência ao corte bastante 

elevada. 

Tendo em conta as cargas associadas ao aterro, que tendem a aumentar da periferia deste 

para o centro, em consequência da inclinação dos seus taludes, não se prevê que as cargas a 

induzir no terreno, nas zonas de vertente naturais possam originar fenómenos de 

instabilização. 

c) Ripabilidade 

No que respeita à ripabilidade, apesar do grau de consolidação, as formações deverão ser 

facilmente escavadas por meios mecânicos. De acordo com DATAGEO (1998), os taludes de 

escavação poderiam ter uma inclinação da ordem de 1:3 (H:V). 

d) Permeabilidade 

A avaliação da permeabilidade da fundação baseou-se no resultado do ensaio de 

permeabilidade Lefranc realizado no decurso dos trabalhos de prospeção. O valor obtido foi de 

K = 1x10-5m/s correspondendo a permeabilidade média a baixa. 

4.6.6 Sismicidade  

Portugal encontra-se inserido na placa Eurasiática, relativamente próxima da fratura Açores-

Gibraltar que constitui fronteira entre aquela placa e a placa Africana. Neste contexto, 

Portugal pertence à subplaca Ibérica, separada da restante área continental europeia pela 

cadeia pirenaica. 

A região localiza-se entre a fronteira de placas Africana-Euroasiática (Ibérica) e as regiões 

interiores continentais mais estáveis do noroeste da Europa, sendo por isso afetada por 2 tipos 

de atividade sísmica: 

 Sismicidade interplaca, associada à fronteira das placas Eurasiática e Africana, gerada 

na zona de fratura Açores - Gibraltar, com registo de sismos de magnitude elevada (de 

que é exemplo o sismo de 1 de novembro de 1755, com intensidade VII); 

 Sismicidade intraplaca, associada a movimentos ao longo de estruturas de ressonância 

no interior da placa Euroasiática, resultantes da acumulação de tensões e 

desenvolvimento de deformações, originando sismos de magnitude moderada (de que 

é exemplo o sismo de 23 de abril de 1909). 
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No que diz respeito aos sismos intraplaca, salienta-se os que têm origem no vale do rio Tejo, 

nomeadamente na falha do seu curso inferior, que se manifestaram nos sismos de 1531 e 

1909. A intensidade verificada na zona envolvente da área em estudo durante o sismo de 1909 

foi de grau VI a VII na escala de Mercalli. 

De acordo com a carta de sismicidade histórica de Portugal entre 1755 a 1996, à escala 1:1 000 

000, do Atlas do Ambiente (ver próxima figura), verifica-se que a área de estudo se encontra 

numa zona com grau de intensidade máxima VIII a IX. Este grau de intensidade corresponde a 

um sismo desastroso, em que se verifica pânico geral, com danos gerais nas fundações, as 

estruturas são fortemente abanadas, ocorrem fraturas importantes no solo. 

De acordo com a Notícia Explicativa da Folha 27-D da Carta Geológica de Portugal, durante o 

sismo de 1755 na linha sismo-tectónia Chamusca-Pinheiro Grande-Praia do Ribatejo, de 

direção NE-SW em parte paralela ao rio Tejo, foi registada uma intensidade de grau VIII na 

escala de Mercalli. A intensidade VII foi registada ao longo do vale do Tejo, a sudoeste de 

Constância, provavelmente abrangendo igualmente a área de implantação do projeto. 

A região onde se localiza a área em estudo, corresponde a uma zona de afundamento limitada 

por deslocações, sujeita a sismos cujos epicentros se situam nas regiões a Sudoeste. A área de 

estudo apresenta uma atividade sísmica que pode ser considerada relevante, associada ao 

deslocamento de fraturas com direções predominantes NE-SW ou paralelas ao rio Tejo. 
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Fonte: Atlas do Ambiente. 

Figura 4.6.2 – Carta de sismicidade histórica de Portugal continental. 

O Regulamento de Segurança e Ações em Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1983), 

instituído pelo Decreto-Lei n.º235/83, de 31 de maio, considera o país dividido em 4 zonas, 

designadas por ordem decrescente de sismicidade por A, B, C e D. Este regulamento estipula 

as normas de construção antissísmica a adotar em cada uma das zonas. Os valores 

característicos das ações dos sismos são quantificados em função da zona em que se situa a 

estrutura (coeficiente de sismicidade – α) e da natureza dos terrenos a mobilizar. O coeficiente 

de sismicidade pode ser de 1,0; 0,7; 0,5; e 0,3 respetivamente para as zonas A, B, C e D. 

A área de estudo localiza-se na zona sísmica B, que apresenta um coeficiente de sismicidade de 

0,7, como se pode observar na próxima figura. 
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Fonte: RSAEEP, 1983. 

Figura 4.6.3 – Zonamento sísmico 

De acordo com a norma NP EN 1998-2:2010 e respetivo Anexo Nacional (NA), são definidas 

para Portugal continental duas ações sísmicas:  

 Ação sísmica tipo 1: Sismo afastado – sismo de maior magnitude a uma maior distância 

focal (cenário de geração interplacas); 

 Ação sísmica tipo 2: Sismo próximo – sismo de magnitude moderada e pequena 

distância focal (cenário de geração intraplacas). 

A estes dois tipos de sismos correspondem dois zonamentos distintos, definidos com base na 

avaliação da perigosidade sísmica. 

A área em estudo encontra-se na zona sísmica 1.5 (Ação Sísmica Tipo 1) e na zona sísmica 2.4 

(Ação Sísmica Tipo 2). De acordo com este zonamento sísmico, os valores de aceleração 

máxima (agR) a considerar são respetivamente de 0,6m/s2 e 1,1m/s2 para a zona sísmica 1.5 e 

2.4 (ver próxima figura). 
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Fonte: Anexo Nacional da NP EN 1998-1:2010. 

Figura 4.6.4 – Zonamento sísmico. 

4.6.7 Neotectónica 

A região em estudo dista cerca de 50km para este do eixo definido por um alinhamento 

Chamusca-Vila Nova da Barquinha, que está incluído na estrutura tectónica regional designada 

por falha neotectónica do Vale Inferior do Tejo, que corresponde a uma estrutura provável de 

orientação N30ºE. 

A figura seguinte apresenta um extrato da Carta Neotectónica de Portugal, onde é possível 

verificar que a área de estudo está enquadrada por lineamentos geológicos que podem 

corresponder a falhas ativas. No entanto, na área do projeto não se observam vestígios de 

ações tectónicas. 
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Fonte: Cabral te al, (1988). 

Figura 4.6.5 – Extrato da Carta Neotectónica de Portugal. 

4.6.8 Recursos minerais 

De acordo com a Notícia Explicativa da Folha 27-D (Abrantes) da Carta Geológica de Portugal, 

as aluviões dos rios são largamente exploradas, sobretudo as do rio Tejo, nomeadamente a sul 

da ponte da Chamusca. 

As areias superficiais de vales e de terraços são igualmente aproveitadas na área entre 

Arrepiado, Carregueira e Pinheiro Grande. 

As argilas do Miocénico têm sido exploradas para o fabrico de telhas e tijolos, essencialmente 

na margem esquerda do Tejo. As argilas da Chamusca apresentam cor amarelo-alaranjada, que 

após calcinada fica atijolada clara. No passado, existiram na Chamusca três fábricas de loiça 

vermelha. 

De acordo com a informação disponibilizada no sítio da Direção Geral de Energia e Geologia 

(DGEG), consultado a 2012-11-07, na área de estudo e na sua envolvente não existem 

explorações ativas, áreas de reserva ou áreas cativas para a exploração de recursos minerais. 

  



 
 

   

 

 
303/563 

4.7 SOLOS E USO ATUAL DO SOLO 

4.7.1 Solos e RAN 

4.7.1.1 Metodologia 

A caracterização dos solos da área de implantação do projeto em análise foi realizada com 

base na Carta Complementar de Solos de Portugal, à escala 1:25.000, folhas 330 e 342, 

publicadas pela DGADR (Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural). 

A descrição das características do solo foi efetuada com base na nomenclatura constante da 

cartografia utilizada, nomeadamente nas famílias de solos da classificação do ex-Centro 

Nacional de Reconhecimento e Ordenamento Agrário (ex-CNROA).  

No que respeita à capacidade de usos dos solos, e à semelhança do efetuado para a 

caracterização dos solos, utilizaram-se as Cartas Complementares de Capacidade de Uso à 

escala 1:25.000, folhas 330 e 342 (Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural). As 

classes de capacidade de uso consideradas foram as seguintes: 

A – solos com poucas ou nenhumas limitações, sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros e 

suscetíveis de utilização agrícola intensiva; 

B - solos com limitações moderadas, riscos de erosão no máximo moderados e suscetíveis de 

utilização agrícola moderadamente intensiva; 

C - solos com limitações acentuadas, riscos de erosão no máximo elevados e suscetíveis de 

utilização agrícola pouco intensiva; 

D - solos com limitações severas, riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados, não 

suscetíveis de utilização agrícola salvo em casos muito especiais, com poucas ou moderadas 

limitações para pastagens, exploração de matos e exploração florestal; 

E - solos com limitações muito severas, riscos de erosão muito elevados, não suscetíveis de 

utilização agrícola, com severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração 

florestal ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de proteção ou de recuperação 

ou não suscetíveis de qualquer utilização. 

Consideram-se ainda as subclasses de capacidade de uso: 

e – limitações devido à erosão e escoamento superficial 

h - limitações devido ao excesso de água 
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s - limitações do solo na zona radicular 

Adicionalmente, foi analisada a cartografia da Reserva Agrícola Nacional, que fornece 

indicação da localização dos solos de melhor aptidão, nomeadamente os de origem aluvial. Foi 

também analisada informação bibliográfica de carácter geral e dados obtidos no trabalho de 

campo.  

4.7.1.2 Pedologia e capacidade do uso dos solos 

De acordo com a cartografia de solos consultada, os solos predominantes na área de 

intervenção são classificados como Apr(p) 5 + Par(p) 3 + Vt(p) 2, isto é, são constituídos pela 

seguinte consociação de solos:  

 50 % de Podzóis (Não Hidromórficos), Sem Surraipa, Para-Solos Litólicos, de materiais 

arenáceos pouco consolidados  - Apr -  em fase pedregosa; 

 30% de Solos Litólicos, Não Húmicos Pouco Insaturados, Normais, de materiais 

arenáceos pouco consolidados (de textura arenosa a franco-arenosa) – Par -, em fase 

pedregosa; 

 e 20% de Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados Normais, de arenitos 

grosseiros – Vt -, igualmente em fase pedregosa; 

Os Podzóis são solos evoluídos de perfil ABC, em que o horizonte B apresenta como principais 

características gerais películas amorfas de húmus, alofana e sesquióxidos livres revestindo 

partículas de areia ou limo e ausência de películas de argila. Na área de intervenção estes solos 

são não hidromórficos sem surraipa e são constituídos por materiais arenáceos pouco 

consolidados. 

São solos de pH ácido, reserva mineral praticamente inexistente, capacidade de troca catiónica 

muito baixa e fraco poder de retenção para a água. São, por todas as razões, solos com uma 

fertilidade muito reduzida. Têm elevada permeabilidade e uma média a elevada 

suscetibilidade aos processos erosivos. No entanto, têm elevada suscetibilidade à 

contaminação por poluentes, já que a sua capacidade de retenção e eliminação dos poluentes 

é reduzida. 

Os solos litólicos são solos pouco evoluídos com uma ligeira diferenciação de horizontes, sem 

horizonte A húmico, sendo, por isso, pobres em matéria orgânica. Apresentam fraco potencial 

agrícola já que têm baixo poder de retenção da água e baixa capacidade de troca catiónica. 

Podem, no entanto, tornar-se produtivos com práticas adequadas. Têm permeabilidade 
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reduzida a média e elevada suscetibilidade aos processos erosivos e à contaminação. Os solos 

litólicos presentes, mais especificamente os Solos litólicos não húmicos pouco insaturados, 

normais, de arenitos grosseiros ou de materiais arenáceos pouco consolidados, são solos de 

textura arenosa ou franco-arenosa, estando em fase pedregosa, isto é, apresentando elevada 

percentagem de pedrogosidade à superfície. 

A consulta da cartografia de Capacidade de uso dos solos permitiu confirmar a falta de aptidão 

agrícola dos solos presentes, estando estes solos classificados como pertencentes à classe de 

capacidade de uso Ee, isto é, são solos com limitações muito severas e riscos de erosão muito 

elevados, não suscetíveis de utilização agrícola. 

No entanto, refere-se que os solos originalmente presentes no local e acima descritos se 

encontram já alterados, uma vez que a área de implantação do projeto, integrada na 

propriedade da Resitejo – Associação de Gestão e Tratamento de Lixo do Médio Tejo, se 

encontra já terraplenada e arificializada. Acresce que o edifício no qual se irá instalar a 

Incineradora de resíduos hospitalares em estudo se encontra igualmente já implementado no 

terreno, sendo propriedade da Resitejo.  

4.7.1.3 Reserva Agrícola Nacional 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN), instituída pelo Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de Novembro, 

encontra-se regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, e condiciona o uso 

do solo a nível concelhio, tendo em conta a preservação de solos de boa aptidão agrícola, 

segundo um regime que define as possíveis ocupações compatíveis com a salvaguarda de solos 

agrícolas. 

Estas áreas correspondem aos solos de melhor aptidão agrícola natural tendo, nalguns casos, 

sido integradas na RAN outras áreas onde foram realizados investimentos visando a melhoria 

da produção de bens agrícolas, nomeadamente regadios, pomares ou vinhas. 

As cartas da RAN são aprovadas por Portaria e encontram-se publicadas em Portaria no Diário 

da República, constituindo uma das condicionantes fundamentais para a elaboração dos 

Planos Diretores Municipais (PDM). Com a ratificação e publicação destes Planos, aquelas 

portarias caducam e a carta da RAN é a constante dos PDM’s. 

No caso do concelho da Chamusca, onde se localiza o projeto em estudo, a carta de RAN foi 

publicada pela portaria 1317/93, de 30 de Dezembro. Com a entrada em vigor do PDM, 

publicado pela Resolução de Concelho de Ministros nº 180/95 de 27 de Dezembro e alvo de 11 
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alterações, 1 retificação e 2 correções materiais até à data, a carta de RAN em vigor passou a 

ser a que consta do PDM. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, “as utilizações não agrícolas de 

áreas na RAN só podem verificar-se quando não exista alternativa viável fora das terras ou 

solos da RAN” (alínea l), do n.º 1, do Artigo 22.º). 

Na área de implantação do projeto não ocorrem quaisquer áreas de RAN. As manchas de RAN 

a maior proximidade da área de implantação do projeto correspondem às várzeas de dois 

afluentes do rio Tejo: a ribeira do Chicharo, localizada a cerca de 900 m a nascente do local de 

implantação da Incineradora de Resíduos Hospitalares em estudo, e a ribeira da Fontainhas, a 

800 m a poente. 

4.7.2 Ocupação do Solo 

No âmbito deste capítulo, a caracterização da situação de referência compreende o estudo da 

ocupação do solo, tendo como objetivo identificar os usos dados atualmente à zona de 

implantação da incineradora de resíduos hospitalares em estudo e sua envolvente direta. Para 

análise da ocupação do solo foi analisada a cartografia de ocupação do solo do IGeoE, na 

escala 1:25.000, COS 2007, complementada com a fotografia aérea da área de estudo e os 

dados obtidos no trabalho de campo. 

No Desenho EIA.00.UAS.01 apresenta-se a Síntese da Ocupação do Solo na área em estudo e 

respetiva envolvente, considerando uma área com cerca de 1 km em torno do local de 

implantação.  

A área de estudo insere-se numa área já infraestruturada e afeta ao mesmo uso, 

designadamente o Eco Parque do Relvão, localizando-se a infraestrutura em estudo nos 

terrenos pertencentes à Resitejo. A área envolvente apresenta uma ocupação agro-florestal, 

marcando presença três classes de usos do solo: Áreas Florestais, Áreas de Montado de Sobro 

e Áreas de Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea. As Áreas Florestais, que 

confinam com o Eco-Parque a nascente e a norte, são constituídas maioritariamente por áreas 

monoespecíficas de eucalipto ou pinheiro bravo. As áreas de Montado de Sobro confinam com 

o Eco-parque a norte e a poente. As áreas de Florestas abertas e vegetação arbustiva e 

herbácea são principalmente áreas de matos mais ou menos desenvolvidos resultantes da 

regeneração natural em zonas percorridas por incêndios. 
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4.8 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

4.8.1 Recursos hídricos superficiais 

4.8.1.1 Enquadramento hidrográfico da área de estudo 

A área de estudo insere na região hidrográfica do rio Tejo, designadamente na Região 

Hidrográfica nº 5 – RH 5, segundo o Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de outubro.  

A RH 5 é uma região hidrográfica internacional com uma área total em território português de 

25 665 km2 e com uma população residente estimada em 3 245 043 habitantes. Integra a bacia 

hidrográfica do rio Tejo e as bacias hidrográficas das Ribeiras de costa, incluindo as respetivas 

águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes e, ainda, o aquífero Tejo-Sado 

De acordo com os dados retirados da estação de Ómnias-Santarém, a estação mais próxima da 

área de influência da zona ode será instalada a incineradora, a bacia hidrográfica do rio Tejo 

apresenta as seguintes características físicas. 

Quadro 4.8.1 - Características Físicas da bacia hidrográfica do Tejo (Estação Ómnias-Santarém). 

Área (m2) Perímetro (m) 
Longitude 

(km) 

Altitude 

média (m) 

Índice 

Compacidade 

Índice 

pendente 

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

 

4.8.1.2 Rede Hidrográfica na Área de Estudo 

Como mencionado no capítulo da descrição do projeto, o CIGR será instalado em pavilhão do 

tipo nave industrial, propriedade da Resitejo e nas instalações da Resitejo, fazendo a resitejo 

parte do complexo industrial denominado Eco Parque do Relvão.  
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Figura 4.8.1 – Localização do CIGR. 

O Eco Parque do Relvão encontra-se instalado na secção de cabeceira da Bacia Hidrográfica da 

ribeira do Chichar (que é um afluente da ribeira da Foz e esta por sua vez desagua no rio Tejo), 

próximo de uma pequena linha de água sem toponímia, e que é um afluente de 1ª ordem da 

ribeira do Chicharo. 

A nascente da ribeira do Chicharo é na localidade da Lagoa Grande, no concelho da Chamusca, 

passando por diversos aglomerados antes de afluir à ribeira da Foz, como a Galega Velha, a 

Ladeira Velha, o Rodeio e o Vale da Laje. A ribeira do Chicharo tem um comprimento de 8,24 

km, uma área drenante de 17,5km2 e um perímetro de 26,77 km. A delimitação da bacia 

hidrográfica da ribeira do Chicharo pode ser consultada no Desenho EIA.00.RH.01. 

A rede de hidrográfica é do tipo dendrítica (devido à interligação entre os canais drenantes) e 

moderadamente densa, apresentando uma área drenante alargada, um fator de forma alto e 

de compacidade baixo. No quadro seguinte apresentam-se as características físicas principais 

da bacia da ribeira do Chicharo. 
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Quadro 4.8.2 - Número de Ordem e características físicas principais da bacia da ribeira do Chicharo 

Linha de 

Água 

N.º de 

Ordem 

Área 

da 

Bacia 

(km2) 

Comprimento 

(m) 

Perímetro 

(m) 

Altura 

média 

(m) 

Kc (índice 

de 

Grauvelius) 

Kf 

(factor 

de 

forma) 

Kb 

(inclinação 

média do 

leito) 

Ribeira 

do 

Chicharo 

2 17,494 8,24 26,77 120 1,80 0,259 0,029 

 

4.8.1.3 Regime Hidrológico e Disponibilidades Hídricas 

De acordo com Lencastre e Franco (2003), as variáveis condicionantes do regime de 

escoamentos, e consequentemente das disponibilidades hídricas de uma região, são o regime 

pluviométrico, o substrato hidrogeológico e o coberto vegetal. 

De acordo com o Plano de Bacia Hidrográfico (PBH) do rio Tejo, a região onde se instalará o 

CIGR caracteriza-se por apresentar uma distribuição da precipitação com caráter sazonal e 

temporalmente irregular, o que conduz a naturais oscilações nos caudais disponíveis. Ainda de 

acordo com o PBH do rio Tejo, esta zona apresenta um escoamento anual médio de 200 mm. 

Na secção da área de intervenção, onde se irá instalar o CIGR, os terrenos já foram 

regularizados e modelados quando da construção da Resitejo, tendo-se então modificado o 

regime de escorrências naturais do terreno.  

O escoamento local apresenta características irregulares, sendo facilmente observável por 

altura da época de chuvas, designadamente, em situações de chuvadas intensas e de longa 

duração. Estes fenómenos estão relacionados com a natureza hidrogeológica da área de 

estudo, como será explicado no capítulo 4.3.2. 

4.8.1.4 Aproveitamentos hidráulicos 

Na área de estudo, assim como na sua envolvente próxima, não se observam aproveitamentos 

hidráulicos, exceto umas pequenas represas que servirão para apoio da atividade agrícola 

local. 
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4.8.2 Recursos Hídricos Subterrâneos 

4.8.2.1 Enquadramento Hidrogeológico da Área de Estudo 

A área de estudo insere na chamada Bacia Tejo-Sado, de acordo com a designação adotada por 

Sistemas Aquíferos de Portugal Continental (INAG, 2000).  

A unidade hidrogeológica Bacia do Tejo-Sado corresponde a uma grande bacia sedimentar, 

preenchida por sedimentos terciários e quaternários. O enchimento é constituído por 

depósitos paleogénicos, miocénicos e pliocénicos, recobertos em grande parte por depósitos 

quaternários (INAG 2000). 

A Bacia Tejo-Sado pode considerar-se dividida em duas subunidades: a Bacia Terciária do Baixo 

Tejo e a Bacia de Alvalade.  

A Bacia Terciária do Baixo Tejo integra o maior sistema aquífero do território nacional, tendo 

os seus recursos hídricos uma elevada importância social e económica por assegurar 

numerosos abastecimentos urbanos, industriais e agrícolas. Nesta unidade são considerados 

quatro sistemas aquíferos: o sistema aluvionar do Tejo, Margem Direita, Margem Esquerda e 

Bacia de Alvalade.  

A produtividade dos sistemas aquíferos desta unidade hidrogeológica é, em geral, muito 

elevada, havendo captações que ultrapassam os 100 L/s. As séries greso-calcárias são as mais 

produtivas, situando-se os valores mais frequentes de caudais entre os 20 e os 50 L/s, 

verificando-se que o sistema aquífero da Margem Direita do Tejo é a que possui 

produtividades menores. 

Seguidamente apresenta-se a caracterização hidrogeológica na área de estudo. 

4.8.2.2 Caracterização Hidrogeológica da Área de Estudo 

O Eco Parque do Relvão, onde se instalará a incineradora, localiza-se no subsistema do 

aquífero Bacia do Tejo-Sado designado por Margem Esquerda (T3), como se pode verificar 

através da figura que se segue.  
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Figura 4.8.2 – Unidade Hidrogeológica da Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda. 

De acordo com INAG (2000), o sistema aquífero Margem Esquerda assenta nas formações 

detríticas do Pliocénico e nas formações calco-gresosa do Miocénico, sendo um aquífero 

predominantemente do tipo poroso.  
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As características deste sistema aquífero variam em função da importância das camadas 

pliocénicas e da constituição e espessura das formações miocénicas.  

O sistema é formado por várias camadas porosas, em geral confinadas ou semi-confinadas. 

São frequentes as variações laterais e verticais nas fáceis litológicas, responsáveis por 

mudanças significativas nas condições hidrogeológicas.  

O complexo argilo-detrítico do Miocénico médio e superior são do tipo confinado, enquanto os 

aquíferos correspondentes às formações do Pliocénico e do Quaternário (aluviões e terraços 

fluviais) são do tipo semi-confinado e livre. 

Os aquíferos livres cobrem praticamente toda a bacia e correspondem às formações 

aluvionares quaternárias dos rios Tejo e Sado (e correspondentes afluentes), aos terraços do 

Tejo e às formações pliocénicas.  

No que respeita ao funcionamento hidráulico refere-se que os aquíferos estão separados por 

camadas de permeabilidade baixa ou muito baixa (aquitardos e aquiclusos). Os aquíferos são 

drenados através das aluviões e terraços para a rede hidrográfica e a recarga faz-se por 

infiltração da precipitação e nas linhas de água. Observam-se variações laterais e verticais de 

fácies que são responsáveis por mudanças significativas nas condições hidrogeológicas.  

A configuração geral do escoamento subterrâneo na bacia do Tejo dá-se em direção ao rio Tejo 

e ao longo do sistema aquífero até ao Oceano Atlântico, isto é, das “terras altas” marginais, 

onde predomina a recarga, em direção ao Tejo onde poderá descarregar nas aluviões, por 

drenância ascendente. 

Como foi referido anteriormente, a área onde se instalará a incineradora apresenta níveis de 

água variáveis. Contudo, essa variação não impede que a área possua uma elevada 

produtividade hidrogeológica. O seu comportamento hidrogeológico funciona como um dreno 

que direciona águas infiltradas a cotas mais elevadas para jusante.  

De acordo com PBH do rio Tejo (INAG, 1999), a recarga média anual é de aproximadamente 

1220 hm3/ano, com um valor de descarga médio entre 394,5 e 715,1 hm3/ano. 

Os escoamentos locais que ocorrem na área de estudo caracterizam-se por serem pouco 

extensos cujas áreas de descarga são as linhas de água adjacentes e as de recarga são os 

interflúvios. Trata-se de escoamentos onde predominam os sentidos de fluxo descendentes e 

laterais (INAG, 2000). 
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Subunidade Aquífero do Pliocénico 

Esta subunidade caracteriza-se por ser composta por formações pliocénicas que se mostram 

predominantes à superfície. O Pliocénico é constituído maioritariamente por areias com 

intercalações lenticulares de argilas. Estas formações são compostas por alternâncias de 

camadas de areia, cascalheira, grés e argilas (INAG, 2000).  

Estas variações acarretam naturais níveis de permeabilidade que permitem o estabelecimento 

de algumas zonas com comportamento de aquífero livre e outras com comportamento de 

aquífero semi-confinado. 

Verifica-se que à superfície se estabelecem, por vezes, horizontes argilosos que, em situações 

de relativa continuidade e extensão, justificam a existência de um nível freático bastante 

próximo da superfície e nas zonas de acumulação de água existentes nas proximidades. 

A recarga processa-se por infiltração direta da água pluvial, sendo que uma parte desta recarga 

infiltra-se por drenância para as camadas subjacentes do Mio-Pliocénico, refletindo-se num 

conjunto de níveis do tipo multicamada. O escoamento ocorre preferencialmente no sentido 

E-W. 

As captações mais próximas localizam-se a Oeste do perímetro do Eco Parque do Relvão, no 

Casal do Rodeio (342/AG66 e 330/189) e na Galega Velha (342/AG67) e destinam-se a 

assegurar as necessidades de abastecimento da unidade industrial. 

 

Subunidade Aquífero do Miocénico 

A subunidade do Miocénico encontra-se representada nas camadas superiores do sistema 

aquífero, designadamente através dos siltes argilosos que alternam com areias e arenitos com 

intercalações com leitos argilosos até cerca dos 77 m de profundidade. A partir deste nível 

observam-se ocorrências de grés médio a grosseiro, intercalados com níveis argilosos, que 

também constituem as camadas inferiores desta subunidade (INAG, 2000). Como se pode 

observar na próxima figura, o perfil litológico do Furo 330/189, possui, de forma geral, a 

sequência litológica acima descrita e é o único ponto de água subterrânea presente na área de 

estúdio que perence à Rede de Quantidade. 
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Figura 4.8.3 - Perfil Litológico do Furo 330/189 (snirh.pt) 

4.8.2.3 Vulnerabilidade 

A vulnerabilidade à poluição de qualquer formação está intrinsecamente ligada à litologia, 

morfologia, permeabilidade e profundidade da zona aquífera, pelo que se conclui que a 

sensibilidade do sistema aquífero às cargas poluentes está intrinsecamente ligada às suas 

características (Lobo-Ferreira e Cabral, 1989). 

Este conceito de vulnerabilidade, definido no contexto do desempenho de sistemas, pode ser 

utilizado também no contexto da poluição das águas subterrâneas, substituindo "colapso do 

sistema" por "carga poluente". A dimensão das consequências é avaliada em função da 

deterioração da qualidade da água, independentemente do aquífero ser usado, ou não ser 

usado, para abastecimento público ou para qualquer outro fim (Lobo-Ferreira, 2000). 

Definida deste modo vulnerabilidade é distinta de risco de poluição. O risco de poluição 

depende não só da vulnerabilidade mas também da existência de cargas poluentes 

significativas que possam entrar no ambiente subterrâneo (Lobo-Ferreira, 2000). 

É possível existir um aquífero com um alto índice de vulnerabilidade mas sem risco de 

poluição, caso não haja carga poluente, ou de haver um risco de poluição excecional apesar do 

índice de vulnerabilidade ser baixo. É importante precisar a diferença entre vulnerabilidade e 

risco de poluição. O risco é causado não apenas pelas características intrínsecas do aquífero, 
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muito estáveis, mas também pela existência de atividades poluentes, fator dinâmico que, em 

princípio, pode ser controlado (Lobo-Ferreira, 2000). 

Definido o conceito de vulnerabilidade é importante reconhecer que a vulnerabilidade de um 

aquífero depende também do tipo de poluente potencial. Por exemplo a qualidade da água 

subterrânea pode ser muito vulnerável a uma carga de nitratos, originada por práticas 

agrícolas incorretas, e no entanto ser pouco vulnerável a cargas patogénicas (devido à 

mortalidade natural dos agentes patogénicos). Tendo em consideração esta realidade é 

cientificamente defensável avaliar a vulnerabilidade à poluição em relação a casos específicos 

de poluição, como nutrientes, poluição de origem orgânica, metais pesados, etc., i.e. criar o 

conceito de vulnerabilidade específica (Lobo-Ferreira e Cabral, 1989). 

Reconhecendo que o mapeamento específico de vulnerabilidade é do ponto de vista científico 

mais consistente, verifica-se no entanto que em geral o número de dados disponível não é 

suficiente para a elaboração do mapeamento específico. Tornou-se assim necessário optar por 

conceitos mais adequados à utilização dos dados (em geral) disponíveis. 

De facto, o índice DRASTIC tem as características de simplicidade e utilidade necessárias para 

poder vir a ser considerado uma referência. O índice DRASTIC corresponde à média ponderada 

de 7 valores correspondentes aos seguintes 7 parâmetros ou indicadores hidrogeológicos (ver 

próximo quadro): 

Quadro 4.8.3 - Parâmetros avaliados no âmbito do índice DRASTIC 

1   Profundidade da zona não saturada do solo (Depth to the water table) 

2   Recarga profunda de aquíferos (Net Recharge) 

3   Material do aquífero (Aquifer material) 

4   Tipo de solo (Soil type) 

5   Topografia (Topography) 

6   Impacto da zona não saturada (Impact of the unsaturated zone) 

7 Condutividade hidráulica (Hydraulic Conductivity) 

O método DRASTIC fundamenta-se num conjunto de procedimentos que permitem integrar 

vários parâmetros caracterizadores do meio subterrâneo e da sua especificidade. Cada um dos 
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sete parâmetros DRASTIC foi dividido quer em escalas quer em tipos de meio significativos que 

condicionam o potencial de poluição.  

A zona em estudo localiza-se numa zona em que a vulnerabilidade à poluição é ”Grande”, 

segundo Mapeamento da vulnerabilidade "clássica" à poluição das águas subterrâneas de 

Portugal Continental, publicado por Lobo-Ferreira e Oliveira (1993), enquanto no Mapeamento 

da Vulnerabilidade à Poluição desenvolvido para Portugal Continental pelo método DRASTIC 

por Lobo-Ferreira e Oliveira (1993) apresenta com um índice entre 140-159, que se poderá 

considerar um nível de vulnerabilidade à poluição intermédia. 

4.8.2.4 Infraestruturas de captação de água 

Na área da bacia hidrográfica da ribeira do Chicharo podem observar alguns pontos de água, 

de acordo com o cadastro disponibilizado pelo SNIRH. A Oeste do Eco Parque identificaram-se 

três furos verticais (330/189, 342/A67 e 342/A66), que se julga serem utilizados para suprir as 

necessidades de abastecimento do Eco Parque. As características destes pontos de águas 

subterrâneas podem consultar-se no quadro que se segue. 

Quadro 4.8.4 – Características dos Pontos de Água Subterrânea presentes na área de estudo (Fonte: 

Snirh.pt) 

Captação 330/189 342/A665 342/A676 RESITEJO 

Coordenada (M;P) 

(m) 
182 000; 270 000 181 823; 269 926 181 775; 269 646 196 331; 291 188 

Cota (m) 119 - - - 

Tipo de Ponto de 

Água 
Furo Vertical Furo Vertical Furo Vertical Furo Vertical 

Troços de 

Preenchimento 
- 2 2  

Ralos 1 11 13 1 

Profundidade de 

Perfuração (m) 
210 210 210 115 

Troços de 1 2 2 1 

                                                             

5 Não pertence à Rede de Quantidade (Piezometria e Nascentes), não havendo registos do caudal 
recomendado. 
6 Não pertence à Rede de Quantidade (Piezometria e Nascentes), não havendo registos do caudal 
recomendado. 
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Perfuração 

Profundidade de 

Entubamento (m) 
186 186 189 115 

Troços de 

Entubamento 
1 2 2 1 

Caudal 

Recomendado 

(l/s) 

35 - - 0,60 

Objetivo Captação/Extração - - 
Rega/Utilização 

Industrial 

 

Aos pontos apresentados no quadro anterior acrescem mais 5 pontos de água, são eles, 

um Furo Artesiano (F1) na localidade de Galega Nova, um Poço e Tanque junto a uma 

habitação igualmente na Galega Velha (P1) e dois Reservatórios (Reservatório Novo 

Relvão e Reservatório Relvão/Carregueira). No Desenho EIA.00.RH.01 apresenta-se o 

inventário dos pontos de água localizados na área de estudo e na sua envolvente próxima. 

4.8.3 Qualidade da Água 

O capítulo da Qualidade da Água tem por objetivo identificar os usos dos recursos hídricos e as 

potenciais fontes de poluição com o objetivo de caracterizar o estado atual das águas 

superficiais e subterrâneas da área de estudo e sua envolvente. A área de influência analisada 

reporta-se à bacia hidrográfica da ribeira do Chicharo. 

4.8.3.1 Usos da Água 

Nos aglomerados populacionais existentes na área da bacia hidrográfica da ribeira do 

Chicharo, o abastecimento de água para consumo humano é proveniente de captações 

subterrâneas, sendo que o consumo de água garantido a partir de furos ou poços de captação 

privados. 

Esta situação é decorrente da reduzida densidade populacional e do povoamento disperso que 

se verifica na área de estudo e envolvente próxima, o que condiciona a capacitação ao nível de 

infraestruturas de abastecimento domiciliário. Na área da Bacia Hidrográfica apenas se 

identificou uma habitação na Galega Nova, equipada com um poço e um tanque. No concelho 

da Chamusca apenas os aglomerados de maior dimensão possuem rede de distribuição 
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domiciliária, como é o caso da localidade da Carregueira que se situa a cerca de 4 km da área 

da Bacia. 

Verifica-se que os vales das linhas de água que compõem a bacia hidrográfica da ribeira do 

Chicharo são essencialmente ocupados por culturas agrícolas (Perímetros Agrícolas com 

recurso a Pivots de Rega em Chão de Vale Pequeno e Chão de Pousios/Ladeira Velha), 

observando reduzida ocupação económica - armazém inativo na Galega Nova com um furo 

artesiano. Identificam-se ainda quatro pequenos reservatórios de água, designadamente 

quatro pequenas lagoas ao longo da ribeira do Chicharo e seus afluentes na área da Bacia 

Hidrográfica. 

Na secção terminal da bacia verifica-se a ocupação por parte do EcoParque, traduzindo-se na 

única ocupação industrial do vale da ribeira do Chicharo. 

No interior do loteamento, a rede de abastecimento localiza-se em zona de passeio ou zona 

ajardinada em ambos os lados da faixa de rodagem para alimentação aos consumidores. Toda 

a tubagem será em PVC rígido PN10, com diâmetros que variam entre 90 m/M e 200 m/m. 

O abastecimento de água potável para consumo doméstico e industrial é assegurado pelas 

Águas do Ribatejo, E.I.M., estando vedada a abertura de poços ou furos, exceto em condições 

especiais e devidamente licenciados.  

A totalidade da água para consumo doméstico e industrial é proveniente de uma captação 

subterrânea (furo 342/AG66). De acordo com as Águas do Ribatejo, junto deste furo existe um 

outro (furo 342/AG67) ainda por equipar que será em breve considerado como reserva ao 

sistema de abastecimento da Carregueira, sistema que alimenta a rede da Fase II (Desenho 

EIA.00.RH.01).  

Relativamente às redes de abastecimento existem duas condutas adutoras, uma gravítica e 

uma elevatória, na estrada a Sul que delimita a área de implantação do loteamento. A rede é 

constituída por uma conduta PEAD com diâmetro 160 mm alimentada pelo reservatório 

apoiado do Relvão, ao qual será associada uma estação sobrepressora. 

Em síntese, os recursos hídricos subterrâneos são utilizados para satisfazer as necessidades de 

abastecimento para fins agrícolas e industriais. 
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4.8.3.2 Fontes de Poluição Hídrica 

O concelho da Chamusca caracteriza-se por ter no seu território ocupação agrícola, florestal e 

industrial. 

O sector industrial concentra-se essencialmente nas freguesias da Chamusca, Ulme e 

Carregueira sendo os ramos mais representativos a metalurgia, gestão de resíduos, o agro-

alimentar, transformação de madeira e construção.  

Como referido anteriormente, na área da bacia hidrográfica da ribeira do Chicharo funciona o 

lote industrial onde será instalado o CIGR, área pertencente ao Eco Parque do Relvão, e onde 

desenvolvem atividade empresas ligadas à área ambiental. Destas destacam-se os dois CIRVER 

– Centro Integrado de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos, um aterro de 

resíduos industriais não perigosos, um aterro de resíduos sólidos urbanos e várias outras 

instalações de reciclagem e valorização de resíduos. É neste perímetro industrial que se 

procederá à instalação da incineradora.  

A eventual poluição hídrica com origem em deposições não controladas de resíduos sólidos 

urbanos (RSU) poderá advir da única habitação identificada na área da Bacia, na localidade da 

Galega Nova. Contudo, e uma vez que o nível de atendimento municipal é próximo dos 100% 

crê-se que os resíduos são devidamente encaminhados para o aterro sanitário localizado no 

EcoParque do Relvão, não se esperando episódios de poluição por via de RSU.  

Os resíduos industriais não perigosos (RIB) do concelho são transferidos e geridos em aterro 

próprio. De acordo com informação disponibilizada pela Resitejo, complementada com 

elementos recolhidos da Licença Ambiental atribuída à RESITEJO (LA n.º 81/2008), os efluentes 

produzidos na Resitejo, nomeadamente os lixiviados provenientes das células do aterro, as 

águas residuais domésticas provenientes do refeitório, escritório e balneário e as águas 

residuais com origem nas diversas infraestruturas de gestão de resíduos são encaminhados 

pela rede de drenagem existente para três lagoas de retenção de lixiviados 

Por meio de bombagem o efluente armazenado nas três lagoas é encaminhado para um ponto 

de coordenadas M: 180.333 (m) e P: 271.060 (m) para posterior encaminhamento através de 

conduta para a ETAL. As lagoas, com uma capacidade total de armazenamento de 6500 m3 

(lagoa 1 - 4000 m3, lagoa 2 - 5000 m3, lagoa 3 - 1500 m3) possuem um sistema de 

impermeabilização igual ao das células que constituem o aterro. A descarga para a ETAL é 

caracterizada por um regime contínuo com um caudal médio de 3 m3/hora.  
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Na ETAL é aplicada a técnica de tratamento de águas lixiviadas por Osmose Inversa. A Osmose 

Inversa é uma tecnologia simples e ao mesmo tempo um dos métodos mais económicos e 

eficazes na remoção de todas as impurezas da água, sendo por isso muito utilizado para 

tratamento de lixiviados, consistindo num mecanismo de pressão que força a água a passar 

por uma membrana semipermeável.   

Em 2010 o jornal do concelho “Mirante noticiou a ocorrência de situações de escorrências de 

águas lixiviadas (provenientes das escorrências a partir das células dos aterros existentes no 

Eco Parque) para o caudal da ribeira das Fontainhas decorrentes de chuvas intensas e 

prolongados. Na altura, e com as quatro lagoas e quatro tanques onde se acumulam as águas 

para posterior tratamento completamente cheios, as águas das chuvas que escorriam pelas 

barreiras dos alvéolos do aterro encaminharam-se, sem tratamento, para a ribeira das 

Fontainhas, curso de água que atravessa a Estrada Nacional 118 junto à localidade de 

Arrepiado, desaguando nos campos de cultivo7.  

A situação foi entretanto regularizada e não há registos de novos episódios de drenagem de 

águas residuais sem qualquer tipo de tratamento para a ribeira das Fontainhas ou para 

qualquer outra linha de água, quer dentro, quer fora da dos limites da bacia hidrográfica da 

ribeira do Chicaro. 

No caso dos efluentes domésticos produzidos no concelho, e devido ao caráter marcadamente 

disperso do edifício habitacional existente nos limites da Bacia Hidrográfica, verificou-se que 

não existe serviço de atendimento doméstico para drenagem, nomeadamente uma rede 

coletora, e tratamento dos efluentes domésticos ao nível da rede municipais de saneamento 

básico, dispondo-se apenas do sistema fossa séptica individual.  

O efluente doméstico é recolhido das fossas sépticas por cisternas postas à disposição pela 

Câmara Municipal da Chamusca e posteriormente conduzido ao local de tratamento, a ETAR 

de Carregueira e Pinheiro Grande, localizada a Sudoeste de Pinheiro Grande, junto ao lugar de 

Vendas Novas.  

De acordo com informação da Águas do Ribatejo, entidade gestora da ETAR, o sistema de 

tratamento preconizado baseia-se em lamas ativadas em arejamento processando-se a 

estabilização das lamas por via aeróbia no próprio tanque de arejamento. O caudal máximo na 

                                                             

7 
http://semanal.omirante.pt/index_access.asp?idEdicao=427&id=61176&idSeccao=6608&Action=noticia 
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ETAR, atendendo ao seu dimensionamento hidráulico-sanitário é de 41,2 l/s, pelo que as 

descargas de fossas só serão viáveis se, juntamente com o restante efluente recebido na ETAR 

pela rede de drenagem, aquele valor máximo não for ultrapassado. 

Relativamente ao CIGR, salienta-se a sua integração nas instalações da Resitejo, sendo todas as 

águas residuais produzidas dentro do completo da Resitejo, onde se inclui as do CIGR, 

encaminhadas através da rede de drenagem para a unidade de tratamento por osmose 

inversa, sendo cumprida a licença de descraga de águas residuais que a Resitejo possui, válida 

e emitida pela ARH-Tejo. 

4.8.3.3 Qualidade das Águas Superficiais 

Na área da bacia da hidrográfica da ribeira do Chicharo existe uma estação de monitorização 

da qualidade da água superficial, a estação 17G/54 – Portela, localizada na ribeira do Vale do 

Mestre. Esta estação pertence à Rede de Qualidade da Água de Águas Superficiais (RQA Sup). 

A localização da estação de monitorização 17G/54 está indicada Desenho EIA.00.RH.01. 

Refere-se que o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo indica que do conjunto de 

massas de água analisado, apenas a Bacia do Tejo-Sado / Margem Esquerda não se encontra 

em estado medíocre no entanto apresenta tendência estatisticamente significativa de subida 

do parâmetro nitrato, tendo-se verificado que o seu valor ultrapassou os 75% do valor limite 

regulamentar (50 mg/l). 

A partir dos dados recolhidos na estação 17G/54 – Portela, que se localiza a montante da 

confluência da ribeira da Foz com o rio Tejo e a jusante da zona de confluência da ribeira do 

Chicharo com a referida ribeira, fez-se uma caracterização da qualidade da água da bacia 

hidrográfica da ribeira do Chicharo. 

Os resultados são apresentados em termos de cumprimento do valor medido na estação 

relativamente ao Valor Máximo Admissível (VMA) fixado no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 

Agosto, e para cada um dos usos previamente identificados. 

A caracterização da qualidade da água superficial na ribeira do Chicharo foi baseada num 

conjunto de parâmetros constantes nos Anexos XVI e XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 

Agosto e dos quais a estação de monitorização da qualidade da água 17G/54 – Portela possui 

valores. Os valores compreendem o período do ano hidrológico de 2009/2010 e são 

apresentados no próximo quadro. 
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Quadro 4.8.5 – Parâmetros analisados para aferir a classificação da qualidade da água superficial na ribeira 

do Chicharo segundos os Anexos XVI e XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 

Objetivos Ambientais de 

qualidade mínima para as águas 

superficiais (Anexo XXI) 

Cumprimento do 

DL 236/98 

Qualidade das águas 

destinadas à rega 

(Anexo XVI) 

Cumprimento do 

DL 236/98 

pH √ 
Sólidos Suspensos 

Totais 
√ 

Temperatura √ Nitratos √ 

Carência Bioquímica de Oxigénio 

(CBO5) 
√ SAR √ 

Oxigénio Dissolvido X -  

Azoto Amoniacal √ -  

Fósforo total √ -  

Nitrato √ -  

 

A análise dos dados do quadro anterior permite concluir que em termos dos Objetivos 

Mínimos de Qualidade, a linha de água apresenta uma qualidade satisfatória em relação aos 

parâmetros analisados. Dos 7 parâmetros analisados, apenas o Oxigénio Dissolvido ultrapassa 

o VMA constante no Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 

Em termos de qualidade de água para fins agrícolas, a estação 17G/54 apenas monitorizava 

três parâmetros, sendo que a partir dos dados recolhidos se concluiu que nenhum deles 

ultrapassa o VMR estipulado no Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 

A análise da qualidade atual da ribeira do Chicharo, na Portela, foi complementada pela 

avaliação global da qualidade, realizada segundo a metodologia da classificação de usos 

múltiplos proposta pelo INAG. De acordo com esta metodologia, a classificação é realizada por 

parâmetro e dá uma avaliação qualitativa sobre os usos que potencialmente se podem 

considerar para o curso de água em avaliação e divide-se em cinco classes, que se apresentam 

na próxima figura. 
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Figura 4.8.4 – Classes de Classificação da Qualidade da Água para Usos Múltiplos. Fonte: SNIRH 

No quadro seguinte apresentam-se os resultados da análise da qualidade atual da ribeira do 

Chicharo, na Portela, através da metodologia da classificação de usos múltiplos proposta pelo 

INAG. 

Quadro 4.8.6 – Classificação global da qualidade das águas superficiais da ribeira do Chicharro 

Parâmetro 
Classe de Qualidade da Água para Fins Múltiplos 

Ano Hidrológico 2009/2010 

pH A 

Temperatura A 

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) A 

Oxigénio Dissolvido A 

Azoto Amoniacal A 

Fosfato total A 

Condutividade A 

Nitrato A 

Oxidabilidade C 

Sólidos Suspensos Totais A 

Classificação Global C 

 

De acordo com a análise dos dados recolhidos na estação 17G/54 á luz dos limites estipulados 

em cada uma das classes de qualidade de água para fins múltiplos, a água na ribeira do 

Chicharo enquadra-se na classe C – Razoável.  
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As águas deste nível de classificação apresentam qualidade suficiente para irrigação, para fins 

industriais e para produção de água potável para consumo humano após tratamento rigoroso. 

Permite ainda a existência de vida piscícola (ainda que espécies menos exigentes) e atividades 

de recreio sem contato direto. 

4.8.3.4 Qualidade das Águas Subterrâneas 

Conforme se apresentou no Capítulo 5.3.2, a área de estudo insere-se sobre as formações 

detríticas continentais do Pliocénico e Miocénico, pertencentes ao subsistema aquífero da 

Bacia do Tejo - Margem Esquerda. As águas destas formações aquíferas caracterizam-se, em 

geral, por baixa mineralização e dureza.  

No quadro que se segue apresentam-se as estatísticas de vários parâmetros monitorizados no 

furo vertical 342/AG65, cuja localização pode ser consultada no Desenho EIA.00.RH.01, que foi 

considerado como representativo da qualidade da água subterrânea da área de estudo e sua 

envolvente próxima. Este furo localiza-se a Sul do Eco Parque, a jusante do açude em Vale do 

Pai Poldro, sendo do tipo nascente. 

Quadro 4.8.7 – Dados estatísticos da qualidade da água no subsistema aquífero da Bacia do Tejo-Sado – 

Margem Esquerda (T3) no período 2005/2010 (furo 342/AG65) 

 Unidades 
N.º 

Amostras 
Mínimo Máximo < VMR 

> VMR < 

VMA 
> VMA 

Condutividade uS/cm) 2 150 430 2 0 0 

Nitrato Total (em 

NO3) 
mg/L 2 2 55 1 0 1 

pH - 2 7 7,5 2 0 0 

Cloreto mg/L Cl 1 22 22 1 0 0 

Arsénio mg/L As 1 0,002 0,002 1 0 0 

Boro mg/L B 1 0,2 0,2 1 0 0 

Bário mg/L Ba 1 0,02 0,02 - 1 0 

Chumbo mg/L Pb 1 0,05 0,05 - 1 0 

Cobre mg/L Cu 1 0,01 0,01 1 0 0 

Cádmio mg/L Cd 1 0,0004 0,0004 1 0 0 
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 Unidades 
N.º 

Amostras 
Mínimo Máximo < VMR 

> VMR < 

VMA 
> VMA 

Ferro mg/L Fe 1 0,05 0,05 1 0 0 

Fluoretos mg/L F 1 0,4 0,4 1 0 0 

Ortofosfato Total 
mg/L 

P2O5 
1 0,62 0,62 0 1 0 

Fenóis 
mg/L 

C6H5OH 
2 0,001 0,004 0 1 1 

Mercúrio mg/L Hg 1 0,0005 0,0005 1  0 

Níquel mg/L Ni 1 0,005 0,005 - - - 

Pesticidas Totais µg/L 1 0,05 0,05 0 1 0 

Selénio mg/L Se 1 0,002 0,002 1 0 0 

Sulfatos mg/L SO4 1 10 10 1 0 0 

Temperatura ºC 1 20,5 20,5 1 0 0 

Zinco mg/L Zn 1 0,02 0,02 1 0 0 

Nota: VMR – Valor Máximo Recomendado; VMA - Valor Máximo Admissível 

As águas monitorizadas a partir dos dados do Furo 342/AG65 apresentam qualidade 

globalmente satisfatória no que diz respeito parâmetros analisados.  

Dos 21 parâmetros analisados, 15 apresentam dados amostrais que não excedem o valor 

máximo recomendável (VMR) para águas subterrâneas destinadas à produção de água para 

consumo humano estipulados no Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, para a 

classe A1. Nos restantes parâmetros, 2 excedem o VMA (Nitrato Total e Fenóis) e 4 excedem o 

VMR (Bário, Chumbo, Pesticidas Totais e Ortofosfato Total).
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4.9 PAISAGEM 

4.9.1 Aspetos metodológicos 

O presente trabalho reflete a abordagem analítica efetuada em relação à caracterização da 

situação de referência da área de estudo do descritor paisagem referente ao Projeto do Centro 

Integrado de Gestão de Resíduos - Incinerador, a instalar num pavilhão industrial situado no 

interior do complexo da Resitejo (ver próxima figura). A área de estudo está totalmente 

integrada no concelho de Chamusca, na freguesia de Carregueira, totalizando cerca de 

2900,8ha. 
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Figura 4.9.1 – Enquadramento da área de estudo. 

Os procedimentos adotados na elaboração deste estudo conjugam abordagens metodológicas 

distintas que se intercetam numa avaliação final. A primeira abordagem efetuada, de natureza 

mais empírica, corresponde a um conjunto de procedimentos que recorrem a uma avaliação 

sensitiva baseada na experiência “in situ” do local em estudo. A segunda abordagem, de cariz 

mais sistematizado, corresponde a um processo de análise espacial em ambiente SIG, onde a 

construção do modelo digital do terreno possibilita derivações analíticas, como a análise de 

visibilidade, que permite a formulação de cenários prospetivos relativamente à implantação 

das futuras infraestruturas tanto a nível do impacte visual que lhes estará associado, como das 

potencialidades em termos de abrangência visual de um determinado ponto de observação.  
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O estudo de paisagem agora apresentado é constituído pela descrição dos seguintes aspetos: 

 abordagem conceptual à paisagem. 

 descrição da situação de referência: 

 enquadramento regional e local da área de intervenção; 

 identificação e caracterização das unidades de paisagem presentes na área de 

implantação do projeto; 

 avaliação da sensibilidade visual; 

 análise de visibilidade do projeto e consequente avaliação de impactes.  

 

4.9.2 Uma Abordagem Conceptual 

Desde os conceitos mais amplos aos de maior precisão, de maior grau de definição, a conceção 

de paisagem varia consoante o nível de aproximação efetuada aos seus mais variados 

elementos. Uma primeira observação da paisagem, quer direta quer através das mais variadas 

representações, revela um mosaico mais ou menos ordenado onde se vislumbram inúmeras 

formas e cores. Por outro lado, se aquela se realizar com um maior nível de pormenor, os 

elementos constituintes do mosaico começam a diferenciar-se, revelando uma complexa 

organização, bem como uma extrema dinâmica de mudança. 

Numa qualquer paisagem, todo e qualquer elemento individualizado, num determinado nível 

de análise, pode tornar-se alvo de um estudo detalhado, no entanto, um estudo mais 

abrangente corresponderá ao entendimento do todo em que esses elementos parcelares se 

inserem, possibilitando a intelecção da estrutura e funcionamento conjunto do mosaico.  

Neste âmbito, qualquer abordagem efetuada à paisagem poderá ser alvo de diferentes linhas 

de especialização, desde a perspetiva histórica – passando pela explicação científica de toda a 

dinâmica que se lhe associa – até à apreciação puramente estética, e em que todas constituem 

aproximações válidas ao que se pode denominar estudo da paisagem global. 
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Figura 4.9.2 – Abordagem conceptual à paisagem. 

Atualmente, a paisagem reflete o registo acumulado da evolução biofísica e da história das 

culturas precedentes, assentando a sua conceção na expressão da interação espacial e 

temporal do indivíduo com o meio, representando o produto da interação entre os elementos 

abióticos de potencial ecológico – como o clima, a geologia e o relevo – os elementos bióticos, 

que congregam a exploração biológica do espaço – constituída pela vegetação, fauna e o solo, 

considerado como um elemento vivo – e o Homem, agente explorador e transformador do 

espaço, como esquematizado na figura anterior. Fatores como o uso do solo, a estrutura da 

propriedade e a tipologia de povoamento, consideram-se como reflexo da interferência 

humana na construção da paisagem, ainda que, muitas vezes, sejam fortemente 

condicionados pelas anteriores variáveis. 

No que se refere aos impactes associados à implantação de novas infraestruturas, a sua 

influência na paisagem revela-se como algo de subjetivo, uma vez que o maior impacte se situa 

na esfera visual, sendo, por vezes, associado a conceitos de estética meramente pessoais. Na 

base deste pressuposto encontra-se uma aceção pictórica que, por diversas vezes ao longo da 

história, se situou no cerne da definição do conceito de paisagem, variando este de acordo 

com as diferentes perspetivas de quem a pinta. O significado pictórico da paisagem continua, 

ainda, a situar-se na base de muitas definições, referindo esta como a imagem que representa 

a vista de um sector natural, o mesmo sucedendo com o significado físico do território, 

enquadrando a paisagem apenas como o relevo de uma região, produzido ou modificado por 

forças geológicas. A avaliação subjetiva que se associa à paisagem e, em particular, aos 

diversos equipamentos que, cada vez mais, nela marcam presença, acaba, também, por refletir 

tanto a complexidade como a parcialidade que a definição do conceito de paisagem continua a 

suscitar. 
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4.9.3  Identificação e Caracterização 

O conceito de unidade de paisagem representa uma aproximação conceptual à paisagem, por 

sugerir uma porção percetível do espaço, ou seja, uma área concreta, descritível, analisável e 

projetável. A definição de unidades homogéneas de paisagem constitui, por si só, um 

apropriado meio de diagnóstico ambiental, bem como um documento geográfico ímpar, 

podendo ser aplicado em diferentes escalas e níveis de perceção, como ao nível local, regional 

ou nacional, revelando-se um instrumento prático e tático face à sustentabilidade do 

desenvolvimento. 

As unidades de paisagem adotadas na caracterização do presente estudo correspondem às 

incluídas no estudo de identificação e caracterização de unidades de paisagem em Portugal 

continental da autoria do prof. Alexandre Cancela d’Abreu, da prof. Teresa Pinto Correia e da 

Arq.ª Paisagista Rosário Oliveira. Sendo um estudo de alcance nacional, a metodologia nele 

efetuada possibilita um reconhecimento bastante pormenorizado do território, que, apesar de 

elaborado numa escala de maior abrangência, permite, contudo, a extrapolação de alguns 

valores cruciais para a caracterização da área agora em análise. 

Para se proceder à análise e caracterização da paisagem correspondente à área de estudo do 

Projeto do Centro Integrado de Gestão de Resíduos - Incinerador, optou-se por definir dois 

níveis de análise. O primeiro nível corresponde a uma caracterização efetuada a um nível 

regional, sendo que o segundo nível se reporta a uma análise coincidente com a bacia de 

influência visual do projeto correspondente a uma área de 3km em redor dos novos elementos 

do projeto. 

4.9.4 Contexto Regional 

Inserindo-se no concelho de Chamusca (freguesia de Carregueira), a área de estudo encontra-

se plenamente integrada na Unidade de Paisagem 86 correspondente à “Charneca 

Ribatejana”. A seguir descreve-se a unidade de paisagem que interceta a área de estudo, 

sendo o seu enquadramento apresentado na figura seguinte. 
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Figura 4.9.3 – Unidades de Paisagem em Portugal Continental (DGOTDU). 

 

Unidade de Paisagem 86 – Charneca Ribatejana 

“Extensa charneca, delimitada a oeste pela “Lezíria do Tejo”, a norte pelo “Médio Tejo”, a este 

pela peneplanície alentejana, estendendo-se a sul até Vendas Novas e Pegões. Esta unidade é 

interrompida pelo vale do Sorraia que corresponde claramente a uma paisagem diferente, 

marcada por um uso agrícola muito intensivo. A charneca ribatejana é no geral uma paisagem 

tranquila, por vezes monótona, com um relevo ondulado muito suave, a que está associado o 

montado de sobro. No essencial trata-se de uma paisagem florestal cortada por pequenos e 

médios vales que, tradicionalmente, tinham uma utilização agrícola. Repetia-se a uma outra 

escala o que se passa com o vale do Sorraia – interrompendo os extensos povoamentos 
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florestais ou silvopastoris, surgem (ou surgiam) de surpresa vales bem marcados ao nível da 

morfologia e do uso do solo (parte deles com dimensões consideráveis, como é o caso dos das 

ribeiras de Ulme, de São Estevão, do Divor ou de Sor). A charneca apresenta uma baixa 

densidade populacional e povoamento concentrado (grandes aldeias e vilas periféricas na sua 

maior parte, assentos de lavoura de média e grande dimensão); ao contrário do que se passa 

noutras áreas do sul do país, não se verifica aqui um abandono significativo. Domina a grande 

propriedade, sobretudo com uma exploração de solo extensiva, tanto ligada ao montado como 

a plantações extremes (de pinheiros e de eucaliptos) ou, ainda, a povoamentos mistos destas 

espécies. Como excepção, ocorrem na charneca usos agrícolas intensivos, tirando partido da 

disponibilidade de água no subsolo. Surgem, assim clareiras com “pivots” de rega e outras 

manchas de regadio que contrastam fortemente com os maciços florestais dominantes. Até há 

alguns anos atrás, os fundos dos vales planos, com aluviões encontravam-se maioritariamente 

com arrozais, com outras culturas anuais ou pastagens. Grande parte destes vales têm vindo a 

ser invadidos por matos e matas. Os assentos de lavoura preservam no geral a sua estrutura 

tradicional, de que faz parte a casa grande, a capela, a adega, as casas dos assalariados rurais 

e, por vezes, a escola. Os contrastes cromáticos ao longo do ano, sobretudo no sector oriental 

da unidade, são pouco evidentes, devido à secura e ao domínio de usos florestais com espécies 

de folha perene, com destaque para o sobreiro. Estas características determinam uma certa 

monotonia que, por vezes, é quebrada por mudanças no relevo ou no uso do solo, factores que 

justificam a delimitação de duas sub-unidades(...)” A área em estudo integra-se claramente na 

sub-unidade de paisagem 86a que corresponde, na zona norte da unidade, às encostas que 

drenam para unidade 84 - “Médio Tejo” em que “ (…) o relevo é mais movimentado e os usos 

florestais integram espécies como o eucalipto e o pinheiro bravo, em detrimento do montado 

de sobro, dominante mais a sul. Nas situações em que o solo é mais pobre e o abandono se faz 

sentir dominam os matos. (...) 

A charneca tem uma clara identidade paisagística, apesar de já ser menos evidente a sua 

associação ao Ribatejo, uma vez que não existem grandes contrastes na sua transição para as 

unidades a nascente, e principalmente, para sul (“Charneca do Sado”). Assim, pode dizer-se 

que a sua identidade será média, comparativamente com o “Vale do Tejo – Lezíria” que a terá 

elevada. Os usos são em geral coerentes e sustentáveis, sobretudo no que diz respeito aos 

montados de sobro e às matas mistas. O mesmo não se poderá dizer relativamente aos 

regadios em situações naturalmente secas (encostas e cabeços), que só se mantêm à custa de 

enormes adições de materiais e energia. Tem-se vindo a perder a diversidade de uso adequada 
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à presença dos vales de menor dimensão, muitos deles “invadidos” pelas matas e matos 

envolventes. No geral esta paisagem apresenta-se com uma “riqueza biológica” média a 

elevada (domínio de sistemas de uso extensivos e bem adaptados às situações biofísicas 

presentes, ocorrência de habitats e de espécies com interesse para a conservação). (…) As 

sensações dominantes nestas paisagens serão de tranquilidade, equilíbrio, de alguma forma 

também monotonia. Trata-se de paisagens de reduzida profundidade quase sempre marcada 

por contrastes luz/sombra devidos ao arvoredo, no geral com o verde seco como cor 

dominante, só um pouco matizada pelos castanhos dos troncos dos sobreiros ou pinheiros. (…)” 

(Abreu et al, 2004: Vol IV, 185 – 188). 

 

4.9.5 Avaliação da Capacidade Paisagística  

A paisagem, não sendo, apenas, considerada como a expressão espacial e visual do território 

constitui, também, um recurso natural escasso e valioso, devendo assumir um ascendente 

elevado no momento de decisão relativamente à implementação de novas atividades 

impactantes. Deste modo, é importante a determinação da capacidade paisagística do 

território, ou seja, determinar a qualidade visual, a potencialidade e a fragilidade de uma 

paisagem no que respeita ao acolhimento de novas ações antrópicas. 

A metodologia implementada no âmbito da análise da componente paisagem para a área de 

estudo, contempla na sua aceção a aferição do impacte visual associado às diferentes 

unidades de paisagem identificadas à escala do estudo. O resultado cartográfico da análise 

possibilita o enquadramento da área de estudo permitindo uma aferição direta do impacte 

visual que se lhe associará. 

 

Figura 4.9.4 – Modelo da análise da sensibilidade visual. 

A determinação da capacidade paisagística do território, ou seja, a avaliação da sensibilidade 

visual, englobando a potencialidade e fragilidade de uma paisagem no que respeita ao 

acolhimento de novas ações antrópicas, conjuga na sua génese o cruzamento entre a 
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Qualidade Visual das Unidades de Paisagem e a Capacidade de Absorção Visual do território 

relativamente a novas intrusões visuais. 

 

4.9.6 Unidades Visuais de Paisagem 

No âmbito do presente estudo, a qualidade visual é analisada de modo a refletir a 

variabilidade espacial introduzida e expressa pelos diferentes elementos componentes da 

paisagem que determinam valores cénicos distintos – tipos de relevo, uso do solo, valores 

visuais e intrusões visuais – de modo a que se possa traduzir convenientemente a sua 

expressão. Constituindo um meio de diagnóstico ambiental a identificação e caracterização de 

unidades visuais da paisagem assume-se, deste modo, como um procedimento fundamental 

para a avaliação da qualidade visual de um território.  

Tendo por objetivo a quantificação da qualidade visual, processo iniciado com a análise 

efetuada “in situ” associada a uma determinada unidade de paisagem, a avaliação é efetuada 

ao nível dos usos do solo aumentando a escala da análise e permitindo uma associação mais 

imediata entre as classes de uso do solo presentes e a expressão visual das mesmas. Esta 

análise permite reforçar o uso do solo como um aspeto central e determinante na aferição das 

agregações de carácter visual presentes no território, sobrepondo-se, nomeadamente através 

da escala da análise e do território, às outras variáveis fisiográficas, permitindo-se, assim, uma 

associação imediata entre a carta de ocupação do solo e as unidades visuais de paisagem nele 

presentes. Deste modo, para a persecução do presente estudo recorreu-se à Carta de 

Ocupação do Solo de 2007 (COS 2007) elaborada pelo Instituto Geográfico Português (IGP), 

possuidora de elevado detalhe espacial e temático para o território continental nacional. Como 

forma de complementar a informação temática associada ao uso do solo, foi, também, 

utilizada a cartografia militar (produzida pelo IgeoE), nomeadamente o levantamento da sua 

componente hidrográfica, tendo por objetivo a identificação de planos e cursos de água 

significativos, não visíveis à escala de elaboração do Nível II da COS 2007. A delimitação de 

unidades visuais de paisagem resulta, assim, da união temática entre a carta de ocupação do 

solo e os planos de água da carta militar. A nomenclatura adotada para as diferentes unidades 

visuais de paisagem baseia-se no nível II da COS 2007, dado considerar-se este como possuidor 

de um nível de abrangência e generalização adequado à escala de análise da área de estudo.  
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A Figura seguinte representa as unidades visuais de paisagem adotadas para a área de estudo, 

resultantes da associação entre as classes de uso do solo e os planos de água identificados a 

partir da cartografia militar. 

 

Figura 4.9.5 – Unidades visuais de Paisagem. 

 

4.9.7 Qualidade Visual da Paisagem 

O modelo utilizado para a avaliação da qualidade visual das unidades visuais de paisagem 

consiste no cruzamento de dois parâmetros fundamentais, por um lado a qualidade visual 

intrínseca que, de acordo com M. Escribano (Escribano, 1987), pode ser definida como o 

atrativo visual que deriva das características próprias de cada ponto do território. Deste modo, 

por um lado considera-se a valoração estética e “adequação” ecológica da ocupação do solo, e, 

por outro, o relevo que se assume como determinante na perceção e entendimento da 

paisagem pelo observador, tanto ao nível da sua morfologia, onde o declive assume a maior 

preponderância, como no que respeita à insolação, determinante da capacidade de o território 

poder ser observado. 
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No que respeita avaliação da qualidade visual intrínseca de uma paisagem considera-se a 

avaliação dos atributos de uma paisagem expressos pelos “aspetos visuais intrínsecos” que se 

definem em função dos elementos presentes em cada ponto do território. Tratando-se este de 

um parâmetro exclusivamente baseado no conhecimento empírico do território a sua 

avaliação é assim dotada de um carácter de maior subjetividade, onde são considerados 

aspetos de natureza estética associados à ocupação do solo (aspetos naturais como a 

vegetação, presença de água, etc), e ao seu enquadramento de acordo tanto com o o 

horizonte visual ou fundo cénico como com a envolvente imediata (vistas da envolvente 

direta). Por outro lado, a avaliação da valoração estética integra, também, o “ótimo ecológico” 

como forma de representar o grau de equilíbrio ecológico associado a determinada unidade 

visual, sendo determinado em função do ambiente em que se encontra, permitindo aferir o 

valor tanto a partir do aspeto de naturalidade que empresta à paisagem como da condição de 

escassez crescente associada a um determinado tipo de recurso natural. O seguinte quadro 

apresenta as classes de valoração estabelecidas para estes dois parâmetros. 

 

Quadro 4.9.1 – Avaliação da qualidade visual da Paisagem (aspectos intrínsecos e ótimo ecológico). 

Unidades Visuais de Paisagem 

(COS Nível 2 + Hidrografia + Relevo) 
Qualidade Intrínseca 

 

Área Parcial 

 

Aspetos Visuais 

Intrínsecos     

Ótimo 

Ecológico 
% 

Território Artificializado    

Indústria, comércio e transportes 1 1 0,43 

Áreas de extração de inertes,áreas de deposição de 

resíduos e estaleiros de construção 
1 1 2,76 

Áreas Agrícolas e Agro-Florestais    

Culturas temporárias 1 2 2,26 

Culturas permanentes 2 2 0,79 

Pastagens permanentes 1 2 3,36 

Áreas agrícolas heterogéneas 2 3 2,82 

Florestas e Meio Naturais e SemiNaturais    

Florestas 2 3 50,85 
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Unidades Visuais de Paisagem 

(COS Nível 2 + Hidrografia + Relevo) 
Qualidade Intrínseca 

 

Área Parcial 

 

Aspetos Visuais 

Intrínsecos     

Ótimo 

Ecológico 
% 

Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea 2 2 36,14 

Águas Interiores    

Linhas de Água e Galeria Ripícola 3 3 0,59 

 

Podemos, assim, considerar que, de forma generalizada, constituindo agregações visuais cuja 

leitura de conjunto as individualiza da envolvência, se identificam as Unidades Visuais de 

Paisagem presentes na Figura anterior a seguir descritas: 

 Território Artificializado 

Esta unidade visual encontra-se associada aos espaços edificados (e/ou de equipamentos 

correspondentes na sua maioria a apoios industriais), a infraestruturas viárias ou a áreas de 

extração de inertes, totalizando cerca de 3,19% da área de intervenção. 

 Florestas e Meios Naturais e SemiNaturais 

Correspondente à maior extensão observada na área de estudo, traduzindo-se na imagem que 

mais rapidamente se associa à mesma, representa a quase totalidade da área observada, 

superior a 86,99%. 

 Área Agrícola e Agro-Florestais 

Correspondente a áreas de exploração simultânea de várias culturas agrícolas, representando 

9,23% do território observado. 

 Corpos de Água  

Representando os cursos e planos de água com maior importância observados na área de 

estudo, ocupa cerca de 0,59% da extensão de território estudado. 

 

No que respeita à integração do relevo no modelo de avaliação da qualidade visual da 

paisagem, a mesma reflete-se na avaliação do declive e da orientação de encostas. O declive é 

interpretado como medida da variedade morfológica associada à diversidade paisagística de 
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um determinado território, considerando-se que uma paisagem de relevo mais movimentado 

possui um valor superior a uma paisagem de maior homogeneidade de relevo e formas, dado 

possuir um maior número de áreas/referências focais que concentram a atenção do 

observador. Do mesmo modo, também a orientação de encostas assume uma influência na 

observação de uma paisagem, uma vez que quanto maior a exposição de um território à 

luminosidade solar, em termos de intensidade e duração, maior valor a qualidade visual 

assumirá, dado representar um acréscimo de zonas iluminadas para o observador. A seguinte 

quadro apresenta as classes de valoração estabelecidas para estes dois parâmetros. 

 

Quadro 4.9.2: Avaliação da Qualidade Visual da Paisagem (Relevo) 

Qualidade Visual do Relevo Ponderação  

Declive 0 - 6 1 

6 - 12 2 

> 12 3 

Orientação de Encostas Noroeste / Norte / Nordeste 1 

Plano 2 

Este / Sudeste / Sul / Sudoeste / Oeste 3 

O cálculo destes dois parâmetros é efetuado de acordo com a sua distribuição geográfica 

referente a cada unidade visual de paisagem identificada, sendo o valor resultante 

posteriormente reclassificado de acordo com a ponderação associada à qualidade visual para 

cada classe, de acordo com o seguinte modelo: 

 

Unidades Visuais de Paisagem U Relevo (Declive e Orientação de Encostas) 

 

Sensibilidade Visual da Bacia de Visibilidade da Solução 

 

Σ [(Área da Classe de Relevo (Declive ou Orientação de Encostas) / Área da Unidade Visual de 

Paisagem x Ponderação do Relevo*] 

 

Qualidade Visual do Relevo 
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O modelo de ponderação dos diferentes pesos associados a cada parâmetro de valoração da 

qualidade visual é apresentado no seguinte quadro: 

 

Quadro 4.9.3: Qualidade visual da Paisagem (Valoração Final) 

Unidade Visual de Paisagem 

Ponderação 

Qualidade 

Visual 

2 2 1 1 

 Aspetos Visuais 

Intrínsecos 

Ótimo 

Ecológico 
Declive 

Orientação de 

Encostas 

Território Artificializado      

Indústria, comércio e transportes 1 1 1,02 1,96 7 

Áreas de extração de inertes,áreas de 

deposição de resíduos e estaleiros de 

construção 

1 1 1,46 1,98 7 

Áreas Agrícolas e Agro-Florestais      

Culturas temporárias 1 2 1,09 2,09 9 

Culturas permanentes 2 2 1,13 2,15 11 

Pastagens permanentes 1 2 1,39 2,16 10 

Áreas agrícolas heterogéneas 2 3 1,82 2,17 14 

Florestas e Meio Naturais e 

SemiNaturais 
     

Florestas 2 3 1,97 2,03 14 

Florestas abertas e vegetação 

arbustiva e herbácea 
2 2 1,99 2,10 12 

Corpos de Água      

Linhas de Água e Galeria Ripícola 3 3 1,28 1,93 15 
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Para a presente análise foram adotados os intervalos de valoração presentes no seguinte 

quadro: 

 

Quadro 4.9.4: Qualidade visual da Paisagem (Intervalos de valoração) 

Qualidade Visual 

6 - 9 Baixa 

10 - 13 Média 

14 - 18 Elevada 

 

Efetuando-se o arredondamento dos valores finais da análise obtemos a classificação da 

qualidade visual, de acordo com a distribuição de classes presente no seguinte quadro: 

 

Quadro 4.9.5: Qualidade visual da Paisagem (Avaliação Final) 

Unidade Visual de Paisagem Qualidade Visual 

Indústria, comércio e transportes 7 

Baixa 

(1) 
Áreas de extração de inertes, áreas de deposição de 
resíduos e estaleiros de construção 7 

Culturas  temporárias 9 

Culturas permanentes 11 

Média 

(2) 

Pastagens Permanentes 10 

Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea 12 

Áreas agrícolas heterogéneas 14 

Elevada 

(3) 

Florestas 14 

Linhas de Água e Galeria Ripícola 15 

 

A Figura seguinte representa a qualidade visual das unidades visuais de paisagem de acordo 

com a valoração acima expressa. 
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Figura 4.9.6 – Qualidade visual. 

4.9.8 Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 

A capacidade de absorção de um território encontra-se, assim, diretamente relacionada com a 

sua a intervisibilidade - correspondente a uma propriedade do território em função do grau de 

visibilidade recíproca de todas as áreas analisadas entre si. Deste modo é valorizada a 

existência de amplas panorâmicas no horizonte visual de cada ponto do território. O seu valor 

é proporcional à altitude relativa da área e do contraste de altitudes presentes em seu redor. 

 A determinação da intervisibilidade efetua-se através de emissões visuais a partir de alguns 

pontos de observação selecionados aleatoriamente ou em função da sua importância no 

contexto do território analisado, podendo corresponder a vias de comunicação, praças, 

miradouros ou outros pontos notáveis de uma dada paisagem. 

 A bacia visual define-se, deste modo, como a área a partir da qual é visível um conjunto de 

pontos ou, reciprocamente, a zona visível desde um ponto ou conjunto de pontos. Num 

terreno de relevo acidentado a sua delimitação poderá coincidir com as linhas de cumeada. 

Uma bacia visual ideal seria, por exemplo, formada por uma zona interior de carácter 

troncocónico regular e liso. (Bolós, 1992). As metodologias para determinar a bacia visual de 

um determinado ponto baseiam-se, fundamentalmente, no traçado de emissões visuais desde 
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um ponto até à sua intersecção com a altura do relevo circundante, efetuadas sobre uma fonte 

topográfica, como a altimetria de um dado território.  

A constituição do modelo tridimensional do terreno, elaborado com uma resolução de 10 por 

10 metros possibilitou a derivação analítica da informação fisiográfica de base para a 

persecução da análise referente à Caracterização das Unidades Visuais de Paisagem e da 

Sensibilidade Visual da Paisagem. A reclassificação das classes de valores obtidas possibilitou a 

constituição da base analítica para a elaboração da cartografia sobre a qual assenta o estudo 

da capacidade de absorção visual.  

 

Figura 4.9.7 - Visibilidade (a partir dos pontos representativos da presença humana). 

A seleção dos pontos de observação representativos da presença humana no território foi 

elaborada com base na representatividade/frequência de observadores associadas tanto aos 

eixos rodoviários da área de referência, como a pontos específicos referentes a cruzamentos 

ou áreas de observação da paisagem. Após a sua identificação, dada a sua distribuição 

territorial, considerou-se não haver na área de estudo uma hierarquia de pontos de 

visualização que justificasse uma ponderação analítica diferenciada, sendo a mesma 

substituída pela densidade de marcação destes pontos, onde são identificados vários pontos 

de acordo com a representatividade da presença humana, como sucede como algumas zonas 

de cruzamento. Os pontos de observação (panorâmicos) utilizados como referência para a 
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elaboração da capacidade de absorção visual do território encontram-se apresentados na 

figura anterior. 

Para a elaboração da carta de Capacidade de Absorção Visual foram adotados os intervalos de 

valoração presentes no seguinte quadro: 

Quadro 4.9.6: Capacidade de Absorção Visual (Intervalos de Valoração)  
Capacidade de Absorção Visual  

Sobreposição de Visibilidades  

0 – 3 Elevada 

4 – 7 Média  

8 – 12 Baixa 

 

A capacidade de absorção visual encontra-se representada na seguinte figura. 

 

Figura 4.9.8 - Capacidade de absorção visual  

4.9.9 Sensibilidade Visual da Paisagem 

A carta de Sensibilidade da Paisagem resulta da união temática entre a Carta de Qualidade 

Visual (elaborada com base na classificação das diferentes unidades visuais de paisagem) e a 

Carta de Absorção Visual. A legenda da carta foi elaborada de acordo com o seguinte 

modelo/matriz: 
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Figura 4.9.9 – Modelo de avaliação da sensibilidade visual. 

A sucessão de eventos paisagísticos, aqui presente, dota esta paisagem de uma dinâmica 

interior maioritariamente reduzida, nela coexistindo os efeitos da humanização que se 

traduzem ao nível da ocupação do solo e dos efeitos visuais que dela decorrem e das 

condições naturais de relevo e vegetação.  

A determinação da capacidade paisagística do território, ou seja, a avaliação da sensibilidade 

visual no que respeita ao acolhimento de novas ações antrópicas, permite-nos sintetizar a área 

de estudo como possuidora de uma capacidade paisagística elevada, evidenciando uma 

reduzida vulnerabilidade à intrusão de elementos exógenos. Deste modo, pode sintetizar-se a 

área de estudo como possuidora de uma sensibilidade visual média / baixa, possuindo uma 

área parcial de 48,11% e 51,88% respetivamente, sendo que se verificam apenas 0,01% de 

área com sensibilidade visual elevada. A sensibilidade visual encontra-se representada na 

figura seguinte.  

Qualidade Visual da Paisagem +

Elevada (1) 4 3 2

Média (2) 5 4 3
Baixa (3) 6 5 4

Elevada (3) Média (2) Baixa (1) Capacidade de Absorção da Paisagem

Sensibilidade da Paisagem

Elevada

Média

Baixa

Sentido da Evolução da Sensibilidade da Paisagem
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Figura 4.9.10 – Sensibilidade visual da Paisagem. 

 

4.10 RUÍDO 

No que respeita a temática do Ruído, a Caracterização do Ambiente Afetado passa pela 

realização de medições junto dos recetores sensíveis potencialmente mais expostos, de modo 

a determinar os níveis de ruído existentes na denominada Situação de Referência ou Situação 

Inicial do projeto, e portanto, sem qualquer influência dos níveis produzidos direta  (fontes 

ruidosas associadas à atividade propriamente dita) ou indiretamente (acréscimos de tráfego 

nas vias rodoviárias de acesso) por este. 

O Centro Integrado de Gestão de Resíduos irá instalar-se num pavilhão industrial situado 

dentro do complexo da Resitejo. Esse complexo possui mais de 30 hectares e está situado no 

lugar de Ferro de Engomar, a sudeste da povoação da Carregueira, sendo esta a povoação mais 

próxima no concelho da Chamusca, a mais de 4 km de distância. A nordeste situa-se o centro 

militar de Santa Margarida, pertencente ao concelho de Constância, a cerca de 6 quilómetros. 

A sua envolvente é essencialmente constituída por eucaliptais, com extensões de 3 a 10 km. 

O complexo da Resitejo é constituindo por um aterro em fase terminal de exploração, um 

centro de triagem, uma estação de tratamento de aguas residuais, um bloco de escritórios, 

uma célula nova que se encontra em condições de começar a ser utilizada e um Centro de 
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Tratamento Mecânico que, aquando da feitura deste relatório está prestes a ser finalizado. O 

acesso ao terreno é feito através do caminho florestal que parte da EN 118 que se situa entre a 

Carregueira e o Arripiado, sinalizado com a placa “Ecocentro”. 

A nordeste, a uma distância de aproximadamente 0,4 Km, e do outro lado da estrada de 

acesso à Resitejo localiza-se um aterro destinado à deposição de resíduos industriais banais, 

ou seja, resíduos industriais não perigosos, pertencentes à empresa RIBTEJO – Tratamento e 

Valorização de Resíduos Industriais, SA. 

Na extremidade sul do terreno da Resitejo, i.e., na sequência espacial do aterro em fase 

terminal de exploração, encontra-se o Centro Integrado de Recuperação, Valorização e 

eliminação de Resíduos Perigosos (CIRVER) - Ecodeal, e mais propriamente o seu aterro. Mais a 

sul encontra-se o outro Cirver – Sivav e respectivo aterro.  

Em suma, o novo Centro Integrado de Gestão de Resíduos da Ambimed situar-se-á num 

pavilhão pertencente à Resitejo confinando a norte com a estrada de acesso e com um aterro 

de Residuos Industriais banais, a oeste com o novo Centro de Tratamento Mecânico biológico 

da Resitejo e a sul com a nova célula de RSU da Resitejo. 

O projeto em estudo encontra-se ainda inserido no Eco Parque do Relvão, caraterizado como 

um parque de negócios, com desenvolvimento previsto em várias fases, de acordo com a 

imagem que se segue. 



 
 

   

 

 
347/563 

 
Figura 4.10.1 – Identificação dos limites do Eco-Parque do Relvão e respetivas fases de desenvolvimento. 

A Câmara Municipal da Chamusca (CMC) deliberou, em reunião ordinária pública a 22 de 

janeiro de 2008, proceder à alteração ao PDM para as áreas a ocupar pelos loteamentos 

industriais das fases II, III e IV na zona do Eco-Parque do Relvão, freguesia da Carregueira. 

Pretende-se a reclassificação destas áreas como “Espaços Industriais” na Carta de 

Ordenamento. 

As medições e cálculos foram realizados de acordo com os procedimentos indicados no 

Relatório de Ensaio com a referência 12_146_RAMB01 de 11-01-2013: Medição de níveis de 

pressão sonora, Determinação do nível sonoro médio de longa duração, de acordo com as 

normas NP ISO 1996, Partes 1 e 2 de 2011, emitido pela dBLab, e que se encontra no Relatório 

Técnico III. 

Tendo em conta a envolvente ao projeto, foram definidos 2 pontos de medição: 1 junto ao 

local onde será implantado o Incinerador, nas instalações da Resitejo, como ponto de controlo, 

e outro junto ao recetor sensível mais próximo. No quadro que se segue identificam-se os 

pontos escolhidos e nas figuras posteriores visualizam-se as fotografias dos pontos e a sua 

localização face ao projeto. 
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Quadro 4.10.1 – Identificação dos Pontos de Medição, em conformidade com a Figura abaixo. 

Ponto Descrição 

P1 
Receptor localizado a SudOeste da futura unidade incineradora de Resíduos                                                    

(Latitude: 39°23'20.99"N; Longitude: 8°22'28.32"O)   

P2 
Ponto de medição localizado a Norte da futura unidade incineradora de Resíduos                                               

(Latitude: 39°24'33.14"N; Longitude:  8°21'21.55"O)   

 
P1 

 
P1 

 
P2 

 
P2 

Figura 4.10.2 – Fotografias dos pontos de medição. 
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Figura 4.10.3 – Localização dos pontos de medição em planta (Google Earth), e identificação da área onde 

será implantado o incinerador. 

Na seleção dos pontos de medição foram tidos em conta vários critérios, sendo eles: 

1. Recomendações constantes do Parecer da Comissão de Avaliação; 

2. Localização de Recetores Sensíveis; 

3. Viabilidade de acessos a propriedades privadas; 

4. Representatividade do local de medição face aos objetivos do estudo. 

Tendo em conta estes critérios, o ponto P2 acima referido é um ponto de controlo, de acordo 

com o solicitado no Parecer da Comissão de Avaliação, não correspondendo a um recetor 

sensível.  

Quanto ao Ponto P1, este encontra-se à entrada do portão de Acesso da Herdade da Galega, 

sendo esta uma propriedade privada e o recetor sensível identificado como mais próximo da 

futura fonte de ruído em estudo. Tendo em conta a impossibilidade de acesso ao interior da 

propriedade para a realização de medições o mais próximo possível das habitações 

propriamente ditas, após análise da situação, verificou-se que a realização da medição no local 
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identificado seria representativa e adequada ao estudo em causa. Esta adequabilidade deve-se 

aos seguintes factos: 

1. A distância entre a futura Incineradora e as habitações identificadas é superior a 2 km, 

em linha reta, assim como entre a Incineradora e o ponto de medição, como é possível 

verificar na imagem acima apresentada; 

2. A distância entre a futura Incineradora e a habitação face ao local onde foi realizada a 

medição apresenta uma diferença reduzida, encontrando-se ambas até no mesmo 

alinhamento, conforme figura acima; 

3. Analisando o perfil do terreno, verifica-se que entre as habitações e a Incineradora 

existe uma significativa elevação no terreno, constituindo um obstáculo à propagação 

sonora, verificando-se a mesma situação para o ponto de medição, embora este se 

encontre a uma cota mais elevada face aos recetores sensíveis, conforme figuras 

abaixo apresentadas. Tendo em conta as características da propagação sonora e os 

possíveis efeitos de barreira, a análise num ponto cuja cota é mais elevada, face à 

potencial fonte de ruído, do que os próprios recetores sensíveis, constitui até, um 

cenário de análise em situação mais desfavorável do ponto de vista do impacte 

sonoro. 
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Figura 4.10.4 – Diferenças de cotas desde a Habitação Sazonal até ao local da Futura Incineradora 

 
Figura 4.10.5 – Diferenças de cotas desde a Habitação Permanente até ao local da Futura Incineradora 



 
 

   

 

 
352/563 

 
Figura 4.10.6 – Diferenças de cotas desde o Local de Medição até ao local da Futura Incineradora 

Tendo em conta o exposto, considera-se que o ponto onde foi realizada a medição, à entrada 

do portão da Herdade da Galega, é representativo e adequado para a caracterização da 

situação de referência da futura Incineradora da Ambimed. 

 

4.10.1 Resultados das Medições 

O resultado das medições é apresentado já sob a forma de níveis sonoros médios LAeq de 

longa duração do ruído residual (inicial), determinado durante duas séries de períodos de 

referência do DL 09/2007, diurnos, do entardecer e noturnos, representativos de um ano. 

Quadro 4.10.2 – Identificação dos resultados obtidos nas edições para Caracterização da Situação de 

Referência. 

  Indicadores calculados [dB(A)] 

Ponto Ld Le Ln  Lden  

P1 42,7 30,7 28,5 41,1 

P2 62,8 29,1 27,2 60,1 
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4.10.2 Análise dos Valores Limite de Exposição 

Atualmente o território aguarda classificação pela autarquia, aplicando-se portanto os valores 

limite de exposição para zona por classificar. Sabe-se no entanto que a intenção da Autarquia é 

a de atribuir à zona em análise o uso industrial. 

Com base nos resultados obtidos, apresenta-se a verificação dos valores limite de exposição 

para zona por classificar, apresentando-se ainda qual o enquadramento caso a autarquia 

venha a equiparar os recetores sensíveis a zona mista. 

Tendo em conta que o ponto de medição P2 não representa um recetor sensível, mas sim um 

ponto de controlo realizado junto ao limite das instalações da Resitejo, e portanto, não se 

enquadra no âmbito da verificação dos valores limite de exposição, não se apresenta a 

verificação cumprimento dos valores limite neste mesmo ponto. 

 

Quadro 4.10.3 – Análise dos valores limite de exposição. 

  
Indicadores 
analisados                        

[dB(A)] 

Zona por classificar Zona Mista 

  
Valores 
limite 

[dB(A)] 
Análise dos valores 
limite de exposição 

Valores 
limite 

[dB(A)] 
Análise dos valores 
limite de exposição 

Ponto Lden Ln Lden Ln Lden Ln 

P1 41 29 63 53 Não excede o Lden e 
não excede o Ln 65 55 Não excede o Lden e 

não excede o Ln 

 

Verifica-se, pela análise dos resultados, que para os níveis de ruído observados e tendo em 

conta a metodologia e pressupostos descritos, relativamente à avaliação dos valores limite de 

exposição, os limites aplicáveis e estipulados no D.L. 9/2007 não são excedidos no ponto 

representativo do recetor sensível identificado, enquanto a autarquia não estabelecer uma 

classificação de Zona de Ruído, nem mesmo optando por equiparar os recetores sensíveis a 

zona mista. 
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4.11 RESÍDUOS 

O descritor “resíduos” noutros EIA, não é normalmente apontado como um descritor 

especifico, mas sim como um aspeto mencionado em conjunto com outros, em capítulos como 

por ex. a “descrição do projeto”, a “descrição dos efluentes resultantes da laboração”, ou 

outros, contudo porque num projeto com este âmbito, o envolvimento dos resíduos tem um 

enquadramento mais vasto, e além de aspecto ambiental, apresenta-se como “matéria prima 

do processo” (um “input”) e como “produto” produzidos pelo projeto (“output”), considerou-

se que seria uma mais valia para este relatório abordar os resíduos como descritor e de uma 

forma mais desenvolvida e integrada. 

O contexto da gestão de resíduos em geral e dos resíduos hospitalares em particular, bem 

como as questões relacionadas com a problemática da sua gestão e do seu enquadramento 

estratégico, numa prespetiva europeia e nacional, foi já desenvolvido ao longo dos primeiros 

capítulos deste relatório, especialmente no “enquadramento legal”. Assim, neste capítulo 

passamos a abordar, de forma resumida a situação de referencia dos resíduos hospitalares 

considerando, além dos elementos e dados da Ambimed, outras referências como organismos 

e instituições da âmbito nacional (como a APA, DGS) e, local (como a Resitejo e Câmara 

Municipal da Chamusca). 

Assim na análise deste descritor, em que se recorreu essencialmente á análise do contexto 

nacional dos RH, bem como a aspetos de relevo, relacionados com a envolvente, no espaço da 

Resitejo e do Eco-Parque do Relvão. 

4.11.1 A gestão de resíduos, situação de referência 

O primeiro PERH -Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares (1999-2005),  publicado pelo 

Despacho Conjunto n.º 761/99, no que se refere à incineração dos resíduos hospitalares, 

apresenta á data dois objetivos principais,  designadamente: 

 Encerrar todas as instalações de incineração públicas  e   privadas  que não obedeçam 

aos requisitos tecnológicos  e legais exigíveis, ou que pela sua pequena dimensão não 

justifiquem a sua existência; 

 Identifica as instalações de incineração de resíduos hospitalares perigosos passíveis de 

requalificação ambiental, no máximo de duas. 

Esse PERH colocava também condições para a requalificação dos incineradores existentes na 

altura e que, teriam ser de consideradas, como as alternativas de localização, a capacidade de 
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tratamento, as acessibilidades e estética paisagística, o consenso das populações, 

contrapartidas e custos; aspectos que, sempre que aplicáveis, foram agora considerados na 

definição do presente projeto do CIGR (conforme se descreve de forma mais pormenorizada 

nos pontos seguinte deste descritor).  

Assim, e como é do conhecimento de todos, a implementação do PERH 1999-2005 levou, 

naqueles anos que se seguiram, ao encerramento da quase totalidade dos sistemas  e/ou 

instalações existentes, de incineração  de resíduos hospitalares,  mantendo-se  em  

funcionamento  apenas   a Central de Incineração do Parque de Saúde de Lisboa, localizada na 

área do Hospital Júlio de Matos. 

O atual PERH, relativo ao período de 2011 a 2016, publicado pela Portaria n.º 43/2011, de 

20/1, faz referencia a uma estratégia de encerramento e/ou deslocalização da Central de 

Incineração de resíduos hospitalares do Parque de Saúde de Lisboa, para  uma nova instalação 

de incineração de RHP a localizar na Chamusca.  Esse PERH refere ainda que, essa instalação 

nesse local, no centro do país, permitirá ainda a minimizar o número de transportes associados 

aos produtores de resíduos e a instalação de tratamento de resíduos hospitalares. 

Considerando ainda as disposições e os dados publicados nesse novo PERH, o mesmo 

determina qual a evolução prevista para as produções de resíduos hospitalares dos grupos III e 

IV, e com base nos dados históricos de 2001 a 2006 analisa dois cenários da produção de RHP 

para o seu período de vigência 2011 a 2013: 

- O cenário BaU - Business as Usual, que se baseia na evolução da produção de resíduos 

hospitalares com base na tendência média verificada entre 2001 e 2006, mantendo-se as 

condições de triagem actual;   

- o cenário  PUR – Prevenção e Usos de Recursos, que pressupõe a estabilização da produção 

de 2006 tendo apenas  em consideração a evolução  da população, prevendo ainda alguma 

melhoria na triagem para os resíduos dos perigosos dos grupos III e IV. 
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      Quadro 4.11.1 - Produção de resíduos hospitalares dos Grupos III e IV, estimada para o  2016, de 

acordo com dois cenários do PRH (2011-2016).            

                    
 

Grupo III   (t/ano) Grupo IV   (t/ano) 

 

Limiar Inferior 

(Cenário PUR) 

Limiar Superior 

(Cenário BAU) 

Limiar Inferior 

(Cenário PUR) 

Limiar Superior 

(Cenário BAU) 

CAPACIDADE INSTALADA 41385 2000 

PRODUÇÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES 

PREVISTA EM 2016 
21313 22613 1853 2458 

DIFERENCIAL 20072 18772 147 -458 

Fonte: PERH 2011-2016. 

Analisando os dados apresentados no quadro anterior, entre outros aspectos, refere-se que 

ainda existe capacidade de tratamento para os resíduos do GIII, mas não haverá capacidade 

para tratamento de todos os resíduos do grupo IV.  

As previsões do PERH, acima apresentadas e concretamente, no cenário BaU, prevê-se para o 

ano de 2016, uma produção RHP total de 25071 ton/ano, das quais  22613 ton/ano serão do 

grupo III e,  2458 ton/ano do grupo IV, tendo como referencia a situação mais desfavorável, ou 

seja, com a maior produção de resíduos hospitalares perigosos, mantendo-se as condições de 

triagem de RH, atuais.  

Esse espectável aumento da produção de resíduos para 2016, terá sido avaliado, entre outros 

motivos, pelo: 

 aumento da prestação de cuidados de saúde junto da população; 

 aumento da cobertura de adesão de mais produtores de resíduos hospitalares que 

atualmente possam ainda não fazer uma correta gestão dos seus resíduos 

hospitalares; 

 e pelo eventual aumento da utilização de material de uso único.  

Embora o PERH aponte esse incremento de produção de RHP, atualmente num contexto de 

crise, poderá verificar-se que este incremento não se verifique de forma tão incisiva como era 

expectável, podendo haver até uma estabilização da produção dos RHP, nomeadamente, entre 

outros,  por motivos como: 
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 o encerramento de algumas US /privadas e públicas), consultórios médicos, dentistas, 

veterinários e de farmácias, entre outros; 

 a redução do numero de serviços prestados em US dos SNS e de outras de âmbito 

privado; 

 uma redução na utilização de material de uso único e até uma eventual utilização mais 

exaustiva dos produtos e materiais com uma consequente  redução do desperdício e 

da produção de resíduos; 

e ainda porque, no caso da empresa promotora deste projeto, como tem enquadrado no 

serviço que presta a essas instituições, processos continuados de formação e de melhoria 

contínua nos clientes, que propiciam simultaneamente  um processo de melhoria na logística e 

em todas as práticas de triagem e outras operações complementares relacionadas com a de 

gestão de resíduos, que levam á optimização e redução dos quantitativos de resíduos 

produzidos. 

4.11.2 Os resíduos na envolvente do projecto 

O projeto a desenvolver num pavilhão da Resitejo, significa que, com essa integração no Eco-

parque do Relvão, existe na envolvente, a disponibilidade de um conjunto de empresas na 

área da gestão de resíduos que respondem ás necessidades e sinergias do projeto, 

nomeadamente, na receção dos resíduos produzidos pelo CIGR. 

Num breve historial, do Eco-Parque do Relvão, pode-se referir que o mesmo, surgiu na 

sequência de um projeto da CMC, “Chamusca XXI”, que teve como objetivo proporcionar a 

instalação de empresas operadores nas diferentes áreas da gestão de resíduos como o 

tratamento, a valorização (como a reciclagem) e a deposição; e ainda da indústria ambiental, 

das energias renováveis, e outras fileiras na área ambiental que se enquadrem na filosofia do 

mesmo.  

No desenvolvimento do Eco-Parque do Relvão, o seu conceito de organização assentou no 

estabelecimento de redes de cooperação, simbiose e sinergias industriais entre as empresas 

nele instaladas e entre estas e a comunidade local, de forma a otimizar o uso de recursos e 

reduzir os custos ambientais e económicos. Nesse conceito de “simbiose industrial” está 

subjecente a reintrodução dos resíduos no ciclo económico, através do seu direcionamento 

para outros processos industriais, diferentes do processo original que os constituiu.  
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Na localização do projeto e da sua envolvente, existem assim, além das vantagens de 

centralidade e de proximidade dos produtores de Residuos, uma situação de vizinhança 

estreita, relativamente ás empresas portuguesas, OGR, que estão licenciadas para receber os 

resíduos produzidos pela atividade do CIGR, tais como os resíduos valorizáveis (como papel e 

cartão, o plástico, o vidro e os metais), os resíduos urbanos indiferenciados as escórias, as 

cinzas volantes, provenientes do sistema de incineração e da caldeira. 

De entre as várias empresas sediadas no Eco-Parque, que se localizam na proximidade do 

CIGR, e que poderão funcionar como OGR para recepcionar os resíduos resultantes da sua 

exploração e laboração, poder-se-á citar além da Resitejo, a Ribtejo, a Ecodeal e/ou o Sisav, e 

outras empresas, ligadas á valorização de resíduos de diferentes fileiras. 

 

4.11.3 O enquadramento do projecto no quadro nacional da gestão de resíduos 

Os resíduos que integram o presente projeto são abordados e encontram-se também 

desenvolvidos e descritos em diferentes capítulos deste relatório e, em anexo. 

 

Conforme foi já referido, os requisitos apontados no primeiro PERH ( e mantendo-se também a 

mesma lógica no actual), como sendo necessários á manutenção e/ou instalação de uma 

unidade de incineração, foram tidos também em consideração no presente projeto do CIGR, 

nomeadamente:  

a) a análise de alternativas; 

b) uma localização que reúna o consenso das populações; 

c) uma localização com centralidade e equidistância aos produtores de RHP,; 

d) uma instalação com custos associados, sustentáveis e que foram objeto de uma 

análise adequada e ponderada do contexto socioeconómico (nacional e internacional) 

atual para um projeto como este; 

e) um projeto sustentável: 

a. ambientalmente adequado e seguro; 

b. que respeite todos os requisitos e salvaguarda de aspetos ligados á saúde 

publica; 

c. uma capacidade de tratamento adequada ás necessidades e com uma escala e 

dimensão que reflete uma boa relação custo-benefício. 
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Constata-se assim, face á “descrição do projeto” já apresentada, que este projeto do CIGR, 

vocacionado essencialmente para os resíduos hospitalares do grupo IV e, integrando também 

os resíduos animais e SPOA e os resíduos de medicamentos e outros equiparados ou com 

afinidades nomeadamente nas origens, se apresenta com uma solução enquadrável na 

estratégia nacional e comunitária relativa á gestão de resíduos em geral, dando uma resposta 

consistente e sustentável ás necessidades da área dos resíduos hospitalares em particular. 

A descrição mais pormenorizada dos resíduos, a envolver no projeto como input de matéria 

prima e aqueles que serão produzidos nas várias fases do projeto e na actividade diária e 

laboração do CIGR, constam também de outros capítulos deste relatório, como a “descrição do 

projeto” e Tipificação dos resíduos associados ao projeto” e, essencialmente, mais adiante no 

capitulo dos “impactes ambientais e medidas de mitigação” e relativo aos resíduos, e nos 

anexos, com quadros onde serão apresentados e especificados, todos os resíduos a gerir neste 

projeto, através da sua designação e códigos LER de operação de gestão e estimativas de 

produção ou de integração. 

Outros elementos que se podem apresentar sobre as características qualitativas e 

quantitativas dos RHP, pode-se referir a titulo de exemplo que, a Ambimed geriu dos seus 

cliente em 2011/2012, um valor médio de resíduos do grupo IV (para eliminação) de 1060 

toneladas, em que cerca de 17%, permanecem em Portugal e cerca de 83% foram exportados.  

Poder-se-á referir ainda, que dessa quantidade de resíduos do grupo IV, estima-se que cerca 

de 600 toneladas eram resíduos de cortantes e perfurantes. E que, a sua maioria desses 

resíduos do grupo IV, foram exportados (maioritariamente para Espanha). De sublinhar 

conforme foi já referido em capítulos anteriores, os resíduos de incineração obrigatória em 

Espanha são em quantidade (menores), e sujeitos a tipos de soluções de 

tratamento/eliminação, relativamente diferentes da forma como são classificados em 

Portugal. 

Em termos médios, nos últimos 10 anos a Ambimed exportou uma média de 700 ton/ano 

(2003/2012) de resíduos do grupo IV e, estes 2 últimos anos foram, para a empresa, os mais 

significativos ao nível de resíduos exportados, uma média de 880 ton/ano (2011/2012), sendo 

que desse valor uma média, 400 toneladas foram encaminhados para Espanha e 480 toneladas 

encaminhados para outros países da União Europeia - UE (Alemanha, Bélgica, França). 

Além dos aspectos económicos, que representam para o todo o sistema na saúde (publico e 

privado), a carência de respostas nacionais sustentáveis para todos estes resíduos que em 
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Portugal são classificados como grupo IV e que são de incineração obrigatória, existem 

também as questões ambientais associadas, aspectos a serem desenvolvidos no capitulo dos 

impactes. 

Quanto aos SPOA existem em Portugal algumas soluções para incineração de matérias das 

classes 1 e 2, mas são sistemas de incineração próprios de matadouros ou, de âmbito 

municipal, desenvolvidos essencialmente para dar resposta aos cadáveres de animais de 

companhia, e o incinerador da Ambimed em Beja, que se dedica a uma maior variedade de 

SPOA M1 e M2 prestando serviço a terceiros, em todo o pais mas encontra-se descentrado em 

termos de localização e, tem uma capacidade de exploração de cerca de 700 ton/ano. Os 

outros operadores de SPOA, de maior dimensão, como o ITS e a Savinor, dedicam-se ao 

processo de transformação dessas matérias M1 e M2, em farinhas que depois têm também de 

ser incinerados ou cooincineradas. Por outro lado, ao nível ibérico não existe também 

disponibilidade de soluções de incineração e, em situações com já ocorreram anteriormente 

associadas á BSE ou há gripe das aves ou outras, em que seja necessário dar uma resposta em 

quantidade, célere e eventualmente de proximidade, assegurando a salvaguarda de questões 

como a saúde humana (e animal) e o ambiente.  

Existe por isso também, algum défice de capacidade de resposta, para a incineração desse 

Subprodutos de Origem Animal com cadáveres de animais de experiencia, de companhia, 

selvagens, de zoológico, de pecuárias, etc 

As necessidades de incineração, podem também surgir para “resíduos animais” (com códigos 

02 do LER) que não se enquadrando directamente nos SPOA, mas que tendo características e 

tipo de risco semelhante e sempre que não se enquadrem num processo de eliminação com 

RSU, possam necessitar de serem eliminados por incineração. 

Deste panorama nacional, pode-se depreender ou concluir sobre a necessidade de se 

desenvolverem as acções necessárias ao desenvolvimento do presente projeto, do CIGR. 
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4.12 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DO PROJECTO- ALTERNATIVA ZERO 

A não persecução deste projeto e a evolução da situação sem o mesmo deverá ser analisada a 

vários níveis: 

 nacional e internacional no que concerne à gestão de resíduos hospitalares 

 regional e local no que concerne aos impactes locais desta ocupação ou de ocupações 

alternativas. 

No que concerne ao primeiro destes aspectos e num cenário de ausência de projeto, é 

esperado um sucessivo aumento da exportação de resíduos do grupo IV, o que implica custos 

avultados no tratamento dos mesmos. Na verdade, na ausência do CIGR a Ambimed irá 

continuar a exportar os resíduos hospitalares para Espanha e a manter em Espanha os que 

deveriam ser importados para Portugal para serem incinerados no CIGR, o que implicaria uma 

perda de oportunidade económica ao nível nacional.  

A nível internacional, e tendo a Stericlycle (empresa a que pertence a Ambimed) uma forte 

presença em Espanha, a possibilidade da solução nacional para a uma extensa, mas próxima, 

área do país vizinho em que existem ausência de soluções para os resíduos de tratamento 

térmico obrigatório, desaparecerá. A mais valia para o país e para a empresa na exportação de 

serviços também. 

Em relação á evolução prevista da ausência do projeto nos contextos locais e regionais vários 

aspetos deverão ser equacionados.  

Primeiro que tudo deve-se sublinhar que na área de intervenção encontra-se em fase de 

Revisão o PDM do concelho da Chamusca. Neste contexto, admite-se que este plano irá definir 

novos modelos de desenvolvimento territorial, que poderão, em maior ou menor grau, alterar 

a situação existente atualmente, permitindo que se promova uma maior articulação entre as 

disposições estratégicas e normativas. Será neste âmbito que se farão propostas conducentes 

à classificação do solo, à (re) delimitação de condicionantes e orientações expressas em outros 

instrumentos de carácter territorial e sectorial que deverão ser atendidos nestes processos. 

Em termos específicos, na eventualidade de não concretização do projeto do CIGR, é 

expectável - face à reclassificação da zona do Eco-Parque do Relvão como “Área de Multiusos” 

ou na de “Área industrial” no PDM da Revisão - que este território passe a albergar outros 

projetos de tipologia industrial cujos impactes, na maioria dos descritores, serão equivalentes 

a este ora analisado.  
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Sendo uma área não urbana qualquer instalação levará a uma deslocação tanto de 

trabalhadores como de matérias-primas e/ou resíduos. Por outro lado as sinergias potenciadas 

pelo visão promovida pelas autoridades locais e regionais com a especialização do Ecoparque 

para a gestão de resíduos não será tão promovida como com este projeto. Os impactes 

específicos deste projeto situam-se nas emissões para a atmosfera que, como se analisa 

extensamente neste relatório, serão de acordo com a legislação aplicável e de impactes 

conhecidos. 

No que diz respeito à ocupação da área da instalação do projeto é de sublinhar que, devido ao 

programa de desenvolvimento da Resitejo a ocupação em unidades de transformação / 

armazenagem está a decorrer com normalidade. De facto, os solos originais há muito que se 

encontram destruídos, e a ocupação atual do solo na zona de implantação do incinerador 

encontra-se já preparada para o efeito. A não instalação da Ambimed no local em apreço 

levará a uma ocupação alternativa com outra indústria pertencente ao ramo da Reciclagem e 

Tratamento de lixos e resíduos. Neste sentido, considerando a ausência do projeto, não se 

perspetivam alterações das características geológicas e geomorfológicas na área em estudo, 

sendo também expetável que a qualidade do ar na área mantenha os atuais padrões 

evolutivos.  

No que respeita à população, na ausência do projeto, continuará a assistir-se a um sucessivo 

decréscimo populacional no concelho da Chamusca e freguesia da Carregueira, bem como um 

acentuar da tendência de envelhecimento que tem vindo a caracterizar todas as unidades 

geografias em análise, com aumentos significativos nas taxas de envelhecimento. Ao nível local 

são esperados que os impactes cumulativos sobre as populações mais próximas se mantenham 

(nomeadamente os referentes á passagem de camiões junto das localidades), uma vez que, 

como já foi referido, este território será potencialmente ocupado por um outro projeto de 

tipologia industrial. 
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5 IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS E 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Neste capítulo pretende-se identificar, caracterizar e avaliar os impactes, que se preveem que 

venham a ser gerados pela implantação e exploração do projeto em estudo. 

De salientar que no presente projeto o espaço onde se encontra o pavilhão tipo nave industrial 

e logradouro adjacente será alugado à Resitejo. O Espaço localiza-se assim numa unidade 

industrial, estando preparada para receber atividades industriais ligadas de forma direta ou 

indireta à gestão de resíduos e que será alugada pela Ambimed para instalar o CIGR. 

A avaliação destes impactes será efetuada com base numa descrição dos seus efeitos e numa 

caracterização assente na seguinte sistematização: 

SENTIDO VALORATIVO positivo negativo 

EFEITO direto indireto induzido 

MAGNITUDE Alta média Baixa 

SIGNIFICÂNCIA Elevada  média Baixa 

DURAÇÃO temporário periódico permanente 

REVERSIBILIDADE reversível irreversível 

 

Seguidamente define-se com maior exatidão o significado de cada elemento classificativo: 

Por sentido valorativo de um impacte entende-se a natureza da sua consequência ao nível de 

determinado descritor, ou seja, se o impacte em questão valoriza (positivo) ou desvaloriza 

(negativo) a qualidade ambiental desse descritor. 

O efeito de um impacte pretende identificar se a consequência de determinada ação do 

projeto afeta diretamente o ambiente (efeito direto), ou se provoca impactes que por sua vez 

têm efeitos secundários que resultam em novos impactes ambientais (efeito indireto), ou se 

dá origem a situações que independentemente do projeto, provocam alterações no ambiente 

(efeito induzido). 

A magnitude de um impacte corresponde à sua dimensão, quer esta seja referente a uma 

área, a um nível de emissão, ou a uma concentração de poluição. Esta dimensão é usualmente 

ponderada em termos de afetação relativa (percentagens) e em função da tipologia de 

projeto, sendo uma caracterização bastante objetiva. 
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Por sua vez a significância de um impacte consiste na importância social ou ecológica que esse 

impacte representa, sendo uma variável mais subjetiva uma vez que depende da sensibilidade 

do avaliador. 

Poderão em alguns descritores, ser considerados impactes com a classificação de irrelevantes 

que se definem como sendo impactes cuja análise não merece relevância. 

Quanto à duração de um impacte, esta pretende definir se este se manifesta apenas durante 

um determinado período de tempo (temporário), se se manifesta ocasionalmente ao longo do 

período de vida útil do projeto (periódico) ou se se manifesta durante todo o período de vida 

do projeto (permanente). 

A reversibilidade de um impacte encontra-se relacionada com as suas consequências ao longo 

do tempo. Ou seja, se os seus efeitos se acabam por anular ao fim de algum tempo 

(reversível), ou se pelo contrário, esses efeitos persistem (irreversível). 

Ao longo do estudo cada impacte será analisado de forma particular, promovendo-se 

posteriormente uma síntese da afetação que o projeto provocará ao nível de cada descritor. 

Existirão ainda descritores analisados de forma mais específica que outros, uma vez que, 

consoante o projeto, existem descritores que à partida se consideram mais sensíveis, e logo, 

passíveis de sofrerem afetações mais preocupantes ambientalmente. 

Em função da dimensão e importância dos impactes avaliados, será necessário proceder à 

implementação de medidas que visem reduzir ou compensar os efeitos negativos do projeto, 

ou por outro lado, que visem potenciar os efeitos positivos que este apresenta. 

 

5.1 CLIMA E MICROCLIMA 

5.1.1 Impactes climáticos e microclimáticos 

Os impactes no clima e microclima eventualmente causados pela implementação de estruturas 

urbanas, industriais, agroflorestais ou outras, podem dever-se aos fatores abaixo indicados, de 

forma isolada ou conjunta: 

 efeito de ilha de calor, causado por superfícies com elevada capacidade de radiação da 

energia térmica absorvida; 
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 alterações da circulação atmosférica, causadas por alterações topográficas ou edifícios 

de grande dimensão; 

 aumento da ocorrência de nevoeiros (ou até da formação de gelo em 

estradas),causada por albufeiras de grandes dimensões ou torres de refrigeração; 

 redução da radiação solar, causada por ensombramento ou por fumos na atmosfera; 

 aprisionamento de massas de ar frio (aumento da humidade e do risco de geada), 

causado por estruturas como aterros; 

Os aspetos climáticos mais suscetíveis de alterações, a considerar nesta análise serão a 

eventual alteração da circulação atmosférica, emissão de poluentes ou o efeito de ilha de 

calor.  

Uma vez que a morfologia do terreno não será alterada pois o CIGR será instalado num 

pavilhão pertencente à Resitejo, já construído e pronto para ser ocupado, será unicamente 

construída uma chaminé com uma altura máxima de 30 metros, tal não introduz alterações 

significativas nas atuais características de “rugosidade” da superfície do local, integrado no 

EcoParque do Relvão, onde já existem outras unidades industriais de características 

construtivas idênticas. O mesmo se verifica, também no que respeita a infraestruturas 

externas. 

5.1.2 Impactes Cumulativos 

O efeito de ilha de calor é causado por superfícies com elevada capacidade de radiação da 

energia térmica absorvida, que, regra geral correspondem aos materiais que têm vindo a ser 

utilizados nas instalações industriais em Portugal. Como o CIGR será instalado num pavilhão 

pertencente à Resitejo, já construído e pronto para ser ocupado, será apenas adicionada à 

estrutura pré-existente, uma chaminé. Assim, quer a morfologia do terreno, quer as 

infraestruturas existentes não serão significativamente alteradas, quer presentemente  quer  

no futuro.  Em termos de impactes cumulativos relativos a este descritor, a instalação da 

Ambimed, não introduz alterações importantes face à prevista expansão do Ecoparque de 

Relvão e a instalação futura de mais unidades. 

5.1.3 Medidas de minimização 

Assim por uma questão de implementação de boas práticas, apesar de não serem espectáveis 

impactes significativos no clima e microclima da área, devido à instalação e funcionamento do 

CIGR, a principal medida de mitigação a implementar, quando viável, será promover o 
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ensombramento, nomeadamente através da plantação de vegetação de porte arbóreo ou 

arbustivo para atuar sobre efeito de ilha de calor. 

Com os elementos disponíveis de caracterização do clima e microclima, incluindo a altitude da 

área e envolvente florestal, perspetiva-se a ocorrência de impactes locais, negativos, indiretos, 

de reduzida magnitude, permanentes e pouco significativos. 

 

5.2 QUALIDADE DO AR 

5.2.1 Metodologia 

Como foi já referido, o estudo efetuado consistiu na simulação local da dispersão de 18 

poluentes atmosféricos (NO2, CO, PM10, PM2.5, SO2, Pb, As, Cd, Ni, V, Mn, Hg, Cu, Co, Cr VI, 

HF, HCl e PCDD/DF) na envolvente da incineradora do Centro integrado de Gestão de Resíduos, 

a instalar no concelho de Chamusca; bem como avaliação da dispersão dos poluentes O3 e 

NO2  a nível regional. 

Neste capítulo, tendo por base os dados da situação actual, apresentar-se-á a modelação da 

dispersão atmosférica para a Fase de Exploração do CIGR, no seu contexto de implantação. Na 

Fase de Exploração são avaliados dois cenários de emissão: isolado (só a fonte em estudo) e 

cumulativo (considerando a contribuição de outros projetos previstos para a zona de estudo). 

Os dados aqui apresentados (no corpo do EIA) são transpostos do estudo mais aprofundado 

em anexo, e apresentam exclusivamente os resultados identificados para uma altura da 

chaminé de 30m, que é a prevista pelo projecto.   

É ainda apresentado o plano de monitorização aplicável às novas chaminés da fonte em estudo 

e as medidas de minimização dos impactes estimados. 

5.2.2 Avaliação de impactes na fase de exploração 

Neste capítulo é efetuada a avaliação do impacte da exploração da incineradora na qualidade 

do ar ambiente, considerando apenas a sua contribuição (Impacte Isolado do Projeto) e a 

contribuição cumulativa de outros projetos previstos para a área de estudo, como a 

incineradora do CIVTRHI e a expansão do Ecoparque do Relvão (Impacte Cumulativo). Ambos 

os cenários da Situação Futura são construídos sobre a base de emissões da Situação Atual. 
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Face aos resultados obtidos na análise de sensibilidade e para minimizar os impactes na 

qualidade do ar afetos à instalação da incineradora do Centro Integrado de Gestão de Resíduos 

são apresentados os resultados da modelação para uma altura da chaminé de 30 metros. 

De modo a verificar o impacte desta medida na qualidade do ar foram realizadas simulação 

para a altura da chaminé proposta, para os seguintes poluentes: 

 NO2 – Apesar do projeto em estudo pouco influenciar os níveis máximos deste 

poluente, considera-se que, dadas as condições de excedência verificadas no cenário 

cumulativo, o NO2 deve ser analisado assumindo a aplicação da medida de 

minimização proposta; 

 

 As, Cd, Ni – Dado as variações entre valores máximos estimados na Situação Futura e 

Atual serem de 5%, 9% e 17%, respetivamente para o Ni, Cd e As e estes poluentes 

estarem enquadrados na legislação nacional, considera-se pertinente a modelação nas 

novas condições de emissão; 

 Cr VI – dada a situação verificada de incumprimento dos valores limite para a 

qualidade do ar ambiente, considera-se essencial a avaliação do impacte da medida 

nos valores deste poluente para o domínio de estudo;  

 HCl - Embora não seja um poluente considerado na gestão da qualidade do ar em 

Portugal, dado a variação entre os valores máximos da Situação Futura e da Situação 

Atual ser de 7%, considera-se pertinente a inclusão deste poluente na avaliação da 

eficácia da medida de minimização; 

 Hg - Dada a sensibilidade pública a este poluente, e a sua inclusão como poluente 

critério no DL 102/2010, considera-se pertinente a sua modelação nas novas condições 

de emissão; 

 PCDD/DF - Dada sensibilidade pública a este poluente, considera-se pertinente a sua 

modelação nas novas condições de emissão, mesmo com os valores de concentração 

estimados tão reduzidos e afastados do valor limite. 

Considerou-se desnecessário efetuar a simulação para os restantes poluentes em estudo, por 

não apresentarem características que justificassem a sua inclusão na avaliação, quer seja pelos 

valores estimados, quer seja pela variação entre os valores máximos antes e depois do projeto 

entrar em funcionamento. Ainda assim, são apresentados no estudo em anexo todos os 
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valores e modelações que comprovam a insignificância dos impactes para todos os demais 

poluentes estudados, mesmo considerando alturas de chaminé inferiores aos 30m. 

5.2.3 Avaliação dos impactes para uma altura de chaminé de 30 metros 

Foram realizadas simulações para os poluentes NO2, As, Cd, Ni, Hg, Cr VI, HCl e Dioxinas e 

Furanos, para dois cenários de Avaliação de Impacte, após implementação da medida de 

minimização: 

Cenário 1 – Situação Futura com o CIGR, mas sem os outros projetos previstos – Impacte 

Isolado do Projeto. Este cenário contempla as emissões atuais das fontes industriais e do 

tráfego rodoviário do domínio de estudo e as emissões futuras do CIGR. 

Cenário 2 – Situação Futura com todos os projetos previstos para o domínio de estudo 

(expansão do Ecoparque, incineração de resíduos do CIVTRHI e CIGR) – Impacte Cumulativo do 

Projeto. Este cenário contempla as emissões atuais das fontes industriais, as emissões futuras 

do CIGR e do CIVITRHI e as emissões do tráfego rodoviário após expansão do Ecoparque. 

5.2.4 Avaliação de impactes isolados (Cenário 1) 

 

Dióxido de Azoto 

As figuras que se seguem apresentam respetivamente os mapas de distribuição de valores 

máximos das médias horárias e de distribuição de valores máximos das médias anuais de NO2 

estimadas. 

A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite horário e anual estipulado no 

Decreto-Lei nº 102/2010 para este poluente, 200 µg.m-3 e 40 µg.m-3, respetivamente. Os 

valores apresentados incluem o valor de fundo de 6,9 g.m-3. 
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Figura 5.2.1 - Campo estimado das concentrações máximas das médias horárias de NO2 (µg.m-3) 

verificadas no domínio local (Situação Futura – Cenário 1). 
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Figura 5.2.2 - Campo estimado das concentrações médias anuais de NO2 (µg.m-3) verificadas no domínio 

local (Situação Futura – Cenário 1). 

O quadro abaixo resume os valores máximos estimados para o NO2 e estabelece a sua 

comparação com os respetivos valores limite legislados. Os valores apresentados incluem o 

valor de fundo de 6,9 g.m-3. 
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Quadro 5.2.1 - Resumo dos valores estimados de NO2 e comparação com os respetivos valores limite 

legislados pelo DL nº 102/2010. 

CENÁRIO PERÍODO 
VL 

(g.m-3) 

VE (g.m-3) EXC. 

PERMITIDAS 

ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM 

EXCEDÊNCIAS EM N.º SUPERIOR AO 

PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

1 (Impacte 

Isolado do 

Projeto) 

Horário 200 129 
68 

250 
18 0 

0 

0 

Anual 40 12 
9 

17 
- 0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições 

reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores 

estimados 

 

Síntese interpretativa 

 Assumindo a exploração da incineradora, com uma chaminé de 30 metros, o mapa de 

distribuição das concentrações máximas horárias de NO2 mostra os valores mais 

elevados ocorrem nos mesmos recetores que na Situação Atual, demonstrando a 

relevância das fontes atualmente existentes no domínio para o poluente NO2. Em todo 

o domínio de estudo os valores máximos horários registados durante o ano em análise 

mantêm-se abaixo dos 200 µg.m-3; 

 As concentrações registadas nas freguesias inseridas no domínio de estudo são 

atingidas pela mesma gama de concentrações da Situação Atual e da Situação Futura o 

que demonstra a irrelevância do funcionamento da fonte em estudo nos valores de 

NO2 registados nas populações da envolvente. 

 Nas condições de funcionamento do CIGR, os valores médios anuais de NO2, no 

cenário 1, são relativamente reduzidos em todo o domínio, tal como acontecia na 

Situação Atual, quando comparados com o valor limite anual estipulado para este 

poluente. Nota-se uma mancha muito circunscrita representativa de concentrações 

mais elevadas junto do CIGR (que correspondem, ainda assim, a concentrações 



 
 

   

 

 
372/563 

inferiores a metade valor limite anual). Os valores mais altos são registados na 

envolvente da EN118, tal como nos valores horários, mas também nas imediações da 

ECODEAL. Este facto mantém-se constante ao longo do cenário Atual e Futuro. 

 Na simulação do cenário isolado (cenário 1) considerando a altura proposta para a 

chaminé, obtêm-se valores máximos horários e médios anuais de NO2. Ou seja, o 

cumprimento da legislação continua a verificar-se em todo o domínio; 

Arsénio 

A figura seguinte apresenta o mapa de distribuição de valores das médias anuais de arsénio, 

estimados na simulação do Cenário 1 (Impacte Isolado do Projeto). 

A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite estipulado no Decreto-Lei nº 

102/2010 para este poluente, 6 ng.m-3. 

 

Quadro 5.2.2 - Campo estimado das concentrações médias anuais de As (ng.m-3) verificadas no domínio 

local (Situação Futura – Cenário 1). 

O quadro que se segue resume os valores máximos estimados para o arsénio no cenário 1 e 

estabelece a sua comparação com o valor limite legislado. 
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Quadro 5.2.3 - Resumo dos valores estimados de As e comparação com o valor limite legislado pelo DL nº 

102/2010. 

CENÁRIO PERÍODO 
VL 

(ng.m-3) 

VE (ng.m-3) 
ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM EXCEDÊNCIAS 

EM N.º SUPERIOR AO PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

1 (Impacte 

Isolado do 

Projeto) 

Anual 6 0,1 
0,04 

0,2 
0 

0 

0 

2 (Impacte 

Cumulativo 

do Projeto) 

Anual 6 0,2 
0,1 

0,4 
0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições 

reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores 

estimados 

Síntese interpretativa 

 Assumindo a exploração da incineradora, com uma chaminé de 30 metros, obtêm-se 

concentrações anuais reduzidas em todo o domínio de estudo, com os valores mais 

elevados a ocorrem na envolvente da fonte emissora.  

 Neste cenário as freguesias inseridas no domínio são afetadas por concentrações 

anuais de Arsénio inferiores a 0,01 ng.m-3. 

  



 
 

   

 

 
374/563 

Cádmio 

A próxima figura apresenta o mapa de distribuição de valores das médias anuais de cádmio. A 

escala de concentrações aplicada abrange o valor limite estipulado no Decreto-Lei nº 102/2010 

para este poluente, 5 ng.m-3. 

 

Figura 5.2.3 - Campo estimado das concentrações médias anuais de Cd (ng.m-3) verificadas no domínio 

local (Situação Futura – Cenário 1). 

O quadro que se segue resume os valores máximos estimados para o cádmio no cenário 1 e 

estabelece a sua comparação com o valor limite legislado. 
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Quadro 5.2.4 - Resumo dos valores estimados de Cd e comparação com o valor limite legislado pelo DL nº 

102/2010. 

CENÁRIO PERÍODO 
VL 

(ng.m-3) 

VE (ng.m-3) 
ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM EXCEDÊNCIAS 

EM N.º SUPERIOR AO PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

1 (Impacte 

Isolado do 

Projeto) 

Anual 5 0,04 
0,02 

0,08 
0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições 

reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores 

estimados 

Síntese interpretativa 

 Assumindo a exploração da incineradora, com uma chaminé de 30 metros, obtêm-se 

concentrações anuais de cádmio reduzidas em todo o domínio de estudo, com os 

valores mais elevados a ocorrerem nos recetores da envolvente próxima da instalação.  

 Neste cenário as freguesias inseridas no domínio são afetadas por concentrações 

anuais de cádmio inferiores a 5E-03 ng.m-3. 

 Os valores médios anuais de cádmio estimados no cenário 1 aumentam em relação à 

Situação Atual, contudo, continuam a ser inferiores ao valor limite de proteção da 

saúde humana, com e sem aplicação do fator F2 aos resultados.  

 Os valores médios anuais de cádmio são bastante inferiores ao valor limite de 

proteção da saúde humana, com e sem aplicação do fator F2 aos resultados. 
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Níquel 

A figura seguinte apresenta o mapa de distribuição de valores das médias anuais de Níquel 

para o cenário 1. A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite estipulado no 

Decreto-Lei nº 102/2010 para este poluente, 20 ng.m-3. 

 

Figura 5.2.4 - Campo estimado das concentrações médias anuais de Ni (ng.m-3) verificadas no domínio 

local (Situação Futura – Cenário 1). 

O quadro seguinte resume os valores máximos estimados para o Níquel nos cenários 1 e 2 e 

estabelece a sua comparação com o valor limite legislado. 
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Quadro 5.2.5 - Resumo dos valores estimados de Ni e comparação com o valor limite legislado pelo DL nº 

102/2010. 

CENÁRIO PERÍODO 
VL 

(ng.m-3) 

VE (ng.m-3) 
ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM EXCEDÊNCIAS 

EM N.º SUPERIOR AO PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

1 (Impacte 

Isolado do 

Projeto) 

Anual 20 0,09 
0,04 

0,18 
0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições 

reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores 

estimados 

Síntese interpretativa 

 Assumindo a exploração da incineradora, com uma chaminé de 30 metros, obtêm-se 

concentrações anuais reduzidas em todo o domínio de estudo, com os valores mais 

elevados a ocorrerem nos recetores da envolvente próxima da instalação, que 

representam, ainda assim, concentrações bastante inferiores ao valor limite. 

 Neste cenário, as freguesias inseridas no domínio são afetadas por concentrações 

anuais de Níquel inferiores a 0,005 ng.m-3. 

 Neste cenário as freguesias do domínio passam a estar abrangidas por concentrações 

mais elevadas que 0,005 ng.m-3 mas inferiores a 0,01 ng.m-3, valor manifestamente 

inferior ao valor limite em ar ambiente para este poluente. 

 Os valores médios anuais de níquel estimados no cenário 1 aumentam visivelmente 

em relação à Situação Atual, contudo, continuam a ser inferiores ao valor limite de 

proteção da saúde humana, com e sem aplicação do fator F2 aos resultados. 
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Crómio Hexavalente 

As figuras que se seguem apresentam os mapas de distribuição de valores máximos das 

médias diárias e de distribuição de valores máximos das médias anuais de Cr VI estimadas.  

A escala de concentrações aplicada nos mapas abrange os valores limite diários e anuais 

estipulados nos Critérios de Qualidade do Ar de Ontário (Canadá) para este poluente, 0,35 

ng.m-3 e 0,07 ng.m-3, respectivamente. 

 

 

Figura 5.2.5 - Campo estimado das concentrações máximas das médias diárias de Cr VI (ng.m-3) verificadas 

no domínio local (Situação Futura – Cenário 1). 
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Figura 5.2.6 - Campo estimado das concentrações médias anuais de Cr VI (ng.m-3) verificadas no domínio 

local (Situação Futura – Cenário 1). 

 

O quadro que se segue resume os valores estimados de Cr VI no cenário 1 e estabelece a 

comparação com os valores limite do Critérios da Qualidade do Ar de Ontário. 
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Quadro 5.2.6 - Resumo dos valores estimados de Cr VI em 3 cenários da Situação Futura e comparação 

com os Critérios de Qualidade do Ar de Ontário. 

CENÁRIO PERÍODO 
VL 

(ng.m-3) 

VE (ng.m-3) 

ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM 

EXCEDÊNCIAS EM N.º SUPERIOR AO 

PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

1 (Impacte Isolado 

do Projeto) 

Dário 0,35 0,14 
0,07 

0,28 
0 

0 

0 

Anual 0,07 0,021 
0,011 

0,042 
0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições 

reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores 

estimados 

 

Síntese interpretativa 

 Assumindo a exploração da incineradora, com uma chaminé de 30 metros, obtêm-se 

concentrações diárias e anuais reduzidas em todo o domínio de estudo. Os valores 

mais elevados ocorrem nos recetores da envolvente próxima da instalação, que 

representam, ainda assim, concentrações inferiores a metade dos valores limite. Neste 

cenário, as freguesias inseridas no domínio são afetadas por concentrações horárias e 

anuais de Cr VI inferiores a 0,05 ng.m-3 e 0,002 ng.m-3. 

 No cenário 1 (Impacte Isolado do Projeto), obtêm-se valores diários e anuais inferiores 

aos respetivos valores limite com e sem aplicação do fator F2. 
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Mercúrio 

A próxima figura apresenta o mapa de distribuição de valores de concentração médios anuais 

de mercúrio (Hg), para o cenário 1. A escala de concentrações aplicada abrange o valor guia 

indicado na Organização Mundial de Saúde para este poluente, 1µg.m-3. 

 

Figura 5.2.7 - Campo estimado das concentrações médias anuais de Hg (µg.m-3) verificadas no domínio 

local (Situação Futura – Cenário 1). 

 

O quadro seguinte resume os valores máximos estimados para o Mercúrio, nos cenários 1 e 2 e 

estabelece a sua comparação com o valor guia indicado na Organização Mundial de Saúde. 
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Quadro 5.2.7 - Resumo dos valores estimados de Hg e comparação com o valor guia indicado na OMS. 

CENÁRIO PERÍODO 
VL 

(g.m-3) 

VE (g.m-3) 
ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM EXCEDÊNCIAS 

EM N.º SUPERIOR AO PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

1 (Impacte 

Isolado do 

Projeto) 

Anual 1 8,0E-5 
4,0E-5 

1,6E-4 
0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições 

reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores 

estimados 

 

Síntese interpretativa 

 No cenário 1 (Impacte Isolado do Projeto, com a chaminé a 30 metros), obtêm-se 

concentrações anuais muito reduzidas em todo o domínio de estudo, com os valores 

mais elevados a ocorrerem nos recetores da envolvente próxima da instalação. Neste 

cenário, as freguesias inseridas no domínio são afetadas por concentrações anuais de 

Mercúrio inferiores a 5,0E-6 µg.m-3.  

 Os valores médios anuais de Hg estimados no cenário 1 aumentam em relação à 

Situação Atual, contudo, continuam a ser inferiores ao valor limite de proteção da 

saúde humana, com e sem aplicação do fator F2 aos resultados. 
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Cloreto de Hidrogénio 

A próxima figura apresenta o mapa de distribuição de valores de concentração máximos das 

médias diárias de Cloreto de Hidrogénio. A escala de concentrações aplicada abrange o valor 

guia indicado pelos Critérios para a Qualidade do Ar de Ontário (Canada) para este poluente, 

20 µg.m-3. 

 

 

Figura 5.2.8 - Campo estimado das concentrações máximas diárias de HCl (µg.m-3) verificadas no domínio 

local (Situação Futura – Cenário 1). 

 

O próximo quadro resume os valores máximos estimados para cloreto de hidrogénio no 

cenário 1 e estabelece a sua comparação com os Critérios de Qualidade do Ar de Ontário. 
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Quadro 5.2.8 - Resumo dos valores estimados de HCl e comparação com os Critérios de Qualidade do Ar 

de Ontário. 

CENÁRIO PERÍODO 
VL 

(g.m-3) 

VE (g.m-3) 

ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM 

EXCEDÊNCIAS EM N.º SUPERIOR AO 

PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

1 (Impacte Isolado 

do Projeto) 
Diário 20 0,10 

0,05 

0,21 
0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições 

reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores 

estimados 

 

Síntese interpretativa 

 No cenário 1 (Impacte Isolado do Projeto, com a chaminé a emitir a 30 metros), 

obtêm-se concentrações diárias de HCl reduzidas em todo o domínio de estudo. As 

freguesias inseridas no domínio são afetadas por concentrações anuais de HCl 

inferiores a 0,01 µg.m-3, com exceção da localidade de Carregueira que é atingida em 

parte por concentrações dentro desta gama, mesmo assim muito abaixo do valor 

limite para este poluente. 

 O valor máximo diário estimado no cenário 1 aumenta em relação à Situação Atual, 

contudo, continua a ser inferior ao valor limite estipulado nos critérios de qualidade do 

ar de Ontário, com e sem aplicação do fator F2 aos valores estimados.  
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Dioxinas e Furanos 

A próxima figura apresenta o mapa de distribuição de valores de concentração máximos das 

médias diárias de dioxinas e furanos. A escala de concentrações aplicada abrange o valor guia 

indicado pelo Ambient Air Quality Criteria, Ontário Ministry of the Environment para este 

poluente, 0,1 pg.m-3. 

 

Figura 5.2.9 - Campo estimado das concentrações máximas diárias de PCDD/DF (pg.m-3) verificadas no 

domínio local (Situação Futura – Cenário 1). 

O quadro a seguir exposto resume os valores máximos estimados para as dioxinas e furanos no 

cenário 1 e estabelece a sua comparação com o valor limite legislado. 
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Quadro 5.2.9 - Resumo dos valores estimados de PCDD/DF na Avaliação de Impacte Cumulativo e 

comparação com os Critérios de Qualidade do Ar de Ontário. 

CENÁRIO PERÍODO 
VL 

(pg.m-3) 

VE (pg.m-3) 

ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM 

EXCEDÊNCIAS EM N.º SUPERIOR AO 

PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

1 (Impacte Isolado 

do Projeto) 
Diário 0,1 1,0E-3 

5,2E-4 

2,1E-3 
0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições 

reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores 

estimados 

 

Síntese interpretativa 

 No cenário 1 verificam-se concentrações diárias de PCDD/DF muito reduzidas em todo 

o domínio de estudo. Neste cenário, as freguesias inseridas no domínio são afetadas 

por concentrações anuais de PCDD/DF inferiores a 0,0002 pg.m-3, valor muito abaixo 

do valor limite para este poluente; 

 No cenário 1, considerando apenas a contribuição do CIGR, os níveis máximos diários 

de dioxinas e furanos são, em pelo menos 2 ordens de grandeza, inferiores ao valor 

limite estipulado nos critérios de qualidade do ar de Ontário, com e sem aplicação do 

fator F2 aos valores estimados.  
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5.2.5 Avaliação de impactes cumulativos (cenário 2) 

Dióxido de Azoto 

As figuras que se seguem apresentam os mapas de distribuição de valores máximos das 

médias horárias e de distribuição de valores máximos das médias anuais de NO2 estimadas 

para o Cenário 2 (Impacte Cumulativo do Projeto).  

A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite horário e anual estipulado no 

Decreto-Lei nº 102/2010 para este poluente, 200 µg.m-3 e 40 µg.m-3, respetivamente. Os 

valores apresentados incluem o valor de fundo de 6,9 µg.m-3. 

 

Figura 5.2.10 - Campo estimado das concentrações máximas das médias horárias de NO2 (µg.m-3) 

verificadas no domínio local (Situação Futura – Cenário 2). 

O quadro que se segue resume os valores máximos estimados para o NO2 no cenário 2 e 

estabelece a sua comparação com os respetivos valores limite legislados. Os valores 

apresentados incluem o valor de fundo de 6,9 µg.m-3. 
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Quadro 5.2.10 - Resumo dos valores estimados de NO2 e comparação com os respetivos valores limite 

legislados pelo DL nº 102/2010. 

CENÁRIO PERÍODO 
VL 

(g.m-3) 

VE (g.m-3) EXC. 

PERMITIDAS 

ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM 

EXCEDÊNCIAS EM N.º SUPERIOR AO 

PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

2 (Impacte 

Cumulativo 

do Projeto) 

Horário 200 527 
267 

1046 
18 2,56 

0,06 

7,81 

Anual 40 22 
14 

37 
- 0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições 

reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores 

estimados 

 

Síntese interpretativa 

 No cenário cumulativo (cenário 2), assumindo a incineradora CIGR a emitir a uma 

altura de 30 metros, verifica-se um aumento significativo das concentrações máximas 

horárias e médias anuais de NO2 registadas nas vias rodoviárias face à Situação Atual. 

Esse aumento de concentrações é resultado das previsões de tráfego para a expansão 

do Ecoparque. Na envolvente das unidades de incineração de resíduos há um ligeiro 

aumento de concentrações máximas horária e médias anuais de NO2 mas sem 

implicações ao nível da qualidade do ar, já que as concentrações se mantêm inferiores 

a metade dos respetivos valores limite. 

 As concentrações horárias e anuais registadas nas freguesias inseridas no domínio 

aumentam face à Situação Atual e ao Impacte Isolado da Situação Futura. Esta situação 

demonstra a irrelevância das emissões da incineradora CIGR para as concentrações de 

NO2 estimadas nos recetores sensíveis identificados e evidencia a influência do 

aumento das emissões do período entardecer nas vias de tráfego com a ampliação do 

Ecoparque. 
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 Na avaliação do impacte cumulativo (cenário 2), considerando as novas condições de 

funcionamento, obtêm-se valores máximos horários e médios anuais de NO2 bastante 

superiores aos da Situação Atual. Comparativamente ao cenário 1, as áreas em 

excedência dos valores horários continuam a apresentar os mesmos valores e as 

mesmas localizações, junto das vias de tráfego; 

Arsénio 

A figura abaixo apresenta o mapa de distribuição de valores das médias anuais de arsénio, 

estimados na simulação Impacte Cumulativo do Projeto. A escala de concentrações aplicada 

abrange o valor limite estipulado no Decreto-Lei nº 102/2010 para este poluente, 6 ng.m-3. 

 

Figura 5.2.11 - Campo estimado das concentrações médias anuais de As (ng.m-3) verificadas no domínio 

local (Situação Futura – Cenário 2). 

O quadro que se segue resume os valores máximos estimados para o arsénio no cenário 2 e 

estabelece a sua comparação com o valor limite legislado. 
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Quadro 5.2.11 - Resumo dos valores estimados de As e comparação com o valor limite legislado pelo DL nº 

102/2010. 

CENÁRIO PERÍODO 
VL 

(ng.m-3) 

VE (ng.m-3) 
ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM EXCEDÊNCIAS 

EM N.º SUPERIOR AO PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

2 (Impacte 

Cumulativo 

do Projeto) 

Anual 6 0,2 
0,1 

0,4 
0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições 

reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores 

estimados 

 

Síntese interpretativa 

 Na Situação Futura, considerando o funcionamento do CIGR com uma chaminé de 30 

metros e os restantes projetos previstos para o domínio (Cenário 2), nota-se um 

aumento das concentrações médias anuais face à Situação Atual e Impacte Isolado do 

Projeto, com particular incidência junto da incinerador do CIVTRHI. As freguesias do 

domínio continuam a apresentar concentrações inferiores a 0,01 ng.m-3. 

 Os valores médios anuais de arsénio estimados no cenário 2, considerando todos os 

projetos previstos para a zona de estudo, aumentam visivelmente em relação à 

Situação Atual e aumentam ligeiramente em relação ao cenário 1. Contudo, continuam 

a ser inferiores ao valor limite de proteção da saúde humana, com e sem aplicação do 

fator F2 aos resultados.  
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Cádmio 

A figura seguinte apresenta o mapa de distribuição de valores das médias anuais de cádmio. A 

escala de concentrações aplicada abrange o valor limite estipulado no Decreto-Lei nº 102/2010 

para este poluente, 5 ng.m-3. 

 

Figura 5.2.12 - Campo estimado das concentrações médias anuais de Cd (ng.m-3) verificadas no domínio 

local (Situação Futura – Cenário 2). 

 

O quadro seguinte resume os valores máximos estimados para o cádmio e estabelece a sua 

comparação com o valor limite legislado. 
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Figura 5.2.13 - Resumo dos valores estimados de Cd e comparação com o valor limite legislado pelo DL nº 

102/2010. 

CENÁRIO PERÍODO 
VL 

(ng.m-3) 

VE (ng.m-3) 
ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM EXCEDÊNCIAS 

EM N.º SUPERIOR AO PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

2 (Impacte 

Cumulativo 

do Projeto) 

Anual 5 0,07 
0,03 

0,14 
0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições 

reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores 

estimados 

 

Síntese interpretativa 

 Na Situação Futura, considerando o funcionamento do CIGR e dos restantes projetos 

previstos para o domínio (Cenário 2), nota-se um aumento das concentrações médias 

anuais face à Situação Atual e Impacte Isolado do Projeto, com particular incidência 

junto da incinerador do CIVTRHI. Verifica-se também um aumento das concentrações 

em alguns troços da EN118. As freguesias do domínio continuam a apresentar 

concentrações inferiores a 5E-03 ng.m-3, com exceção de Carregueira que apresenta 

recetores com concentrações até os 1E-02 ng.m-3. Verifica-se uma melhoria 

generalizada das concentrações apresentadas nas freguesias do domínio com a 

implementação da medida proposta; 

 Os valores médios anuais de cádmio estimados no cenário 2, considerando todos os 

projetos previstos para a zona de estudo, aumentam visivelmente em relação à 

Situação Atual e aumentam ligeiramente em relação ao cenário 1. Contudo, continuam 

a ser bastante inferiores ao valor limite de proteção da saúde humana, com e sem 

aplicação do fator F2 aos resultados.  

 Nas condições de emissão do Cenário isolado e cumulativo (cenário 1 e 2, 

respetivamente), toda a área do domínio é afetada por valores anuais de cádmio 

abaixo de 0,1 ng.m-3, valor bem afastado do limite imposto para este poluente no 
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Decreto-Lei nº 102/2010 (5 ng.m-3), sendo que no cenário cumulativo, o domínio 

distribui-se por gamas superiores de concentração, com 96,14% do domínio a 

apresentar concentrações anuais de cádmio entre 0,001 e 0,01 ng.m-3. 

 

Níquel 

A figura que se expõe de seguida apresenta o mapa de distribuição de valores das médias 

anuais de Níquel, para o cenário 2. A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite 

estipulado no Decreto-Lei nº 102/2010 para este poluente, 20 ng.m-3. 

 

Figura 5.2.14 - Campo estimado das concentrações médias anuais de Ni (ng.m-3) verificadas no domínio 

local (Situação Futura – Cenário 2). 

O próximo quadro resume os valores máximos estimados para o Níquel nos cenários 1 e 2 e 

estabelece a sua comparação com o valor limite legislado. 
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Quadro 5.2.12 - Resumo dos valores estimados de Ni e comparação com o valor limite legislado pelo DL nº 

102/2010. 

CENÁRIO PERÍODO 
VL 

(ng.m-3) 

VE (ng.m-3) 
ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM EXCEDÊNCIAS 

EM N.º SUPERIOR AO PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

2 (Impacte 

Cumulativo 

do Projeto) 

Anual 20 0,19 
0,10 

0,39 
0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições 

reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores 

estimados 

Síntese interpretativa 

 Na Situação Futura, considerando o funcionamento do CIGR e dos restantes projetos 

previstos para o domínio (Cenário 2), nota-se um aumento das concentrações médias 

anuais face à Situação Atual e Impacte Isolado do Projeto, com particular incidência 

junto da incinerador do CIVTRHI. Verifica-se um aumento das concentrações em 

alguns troços da EN118 (à semelhança do que ocorria no cenário 1).  

 Neste cenário as freguesias do domínio passam a estar abrangidas por concentrações 

mais elevadas que 0,005 ng.m-3 mas inferiores a 0,01 ng.m-3, valor manifestamente 

inferior ao valor limite em ar ambiente para este poluente. Verifica-se uma redução 

das concentrações estimadas em todas as freguesias do domínio; 

 Os valores médios anuais de níquel estimados no cenário 2, considerando todos os 

projetos previstos para a zona de estudo, aumentam visivelmente em relação à 

Situação Atual e duplicam em relação ao cenário 1. Contudo, continuam a ser bastante 

inferiores ao valor limite de proteção da saúde humana, com e sem aplicação do fator 

F2 aos resultados.  
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Crómio Hexavalente 

As figuras que se apresentam de seguida apresentam os mapas de distribuição de valores 

máximos das médias diárias e de distribuição de valores máximos das médias anuais de Cr VI 

estimadas. 

A escala de concentrações aplicada nos mapas abrange os valores limite diários e anuais 

estipulados nos Critérios de Qualidade do Ar de Ontário (Canadá) para este poluente, 0,35 

ng.m-3 e 0,07 ng.m-3, respectivamente. 

 

Figura 5.2.15 - Campo estimado das concentrações máximas das médias diárias de Cr VI (ng.m-3) 

verificadas no domínio local (Situação Futura – Cenário 2). 

O quadro que se segue resume os valores estimados de Cr VI no cenário 2 e estabelece a 

comparação com os valores limite do Critérios da Qualidade do Ar de Ontário. 
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Quadro 5.2.13 - Resumo dos valores estimados de Cr VI em 3 cenários da Situação Futura e comparação 

com os Critérios de Qualidade do Ar de Ontário. 

CENÁRIO PERÍODO 
VL 

(ng.m-3) 

VE (ng.m-3) 

ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM 

EXCEDÊNCIAS EM N.º SUPERIOR AO 

PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

2 (Impacte 

Cumulativo do 

Projeto) 

Dário 0,35 0,38 
0,19 

0,75 
0,06 

0 

0,69 

Anual 0,07 0,047 
0,023 

0,093 
0 

0 

0,125 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições 

reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores 

estimados 

 

Síntese interpretativa 

 Na Situação Futura, considerando o funcionamento do CIGR e dos restantes projetos 

previstos para o domínio (Cenário 2), obtêm-se concentrações diárias superiores ao 

valor limite junto da incineradora do CIVTRHI, embora no mapa tal não seja 

representado, por se tratar apenas de um recetor como se poderá verificar nas 

quadros resumo. As freguesias do domínio apresentam concentrações inferiores a 

0,05 ng.m-3.  

 Em termos anuais, os valores de crómio estimados no Cenário 2 mantêm-se inferiores 

a 0,07 ng.m-3 em todo o domínio de estudo. Os valores anuais mais elevados 

evidenciam a influência dos incineradores, embora também seja notória a influência as 

alterações de tráfego verificadas com a expansão do Ecoparque, pelo aumento de 

concentrações na envolvente da EN118. As freguesias mais próximas da EN118 são 

afetadas por concentrações até 0,005 ng.m-3, enquanto as restantes apresentam 

concentrações anuais inferiores a 0,002 ng.m-3; 

 No Cenário 2 (Impacte Cumulativo do Projeto), os valores máximos diários e anuais são 

muito inferiores aos registados na simulação do mesmo cenário com a chaminé com 
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15 metros. Os valores diários ultrapassam o valor limite sem aplicação do fator F2 e 

com aplicação do fator F2 mais conservativo, em 0,06 km2 e 0,69 km2 do domínio, 

respetivamente. Estas excedências ocorrem junto do CIVTRHI, como o mapa de 

dispersão mostra. Os valores anuais são inferiores ao valor limite sem aplicação do 

fator F2 e com aplicação do fator mais permissivo aos resultados. Assumindo a 

situação mais conservativa, registam-se valores superiores a 0,07 ng.m-3 numa área de 

0,125 km2 (2 recetores do domínio, junto do CIVTRHI); 

 Os resultados expostos (e os identificados para a evolução da situação futura sem 

projecto e que podem ser consultados no relatório da qualidade do ar apresentado no 

Relatório Técnico do EIA) demonstram que o CIGR não contribui para as excedências 

dos valores limite de Cr VI observados nos Impactes Cumulativos da Situação Futura. 
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Mercúrio 

A figura da página seguinte apresenta o mapa de distribuição de valores de concentração 

médios anuais de mercúrio (Hg), para o cenário 2. A escala de concentrações aplicada abrange 

o valor guia indicado na Organização Mundial de Saúde para este poluente, 1µg.m-3. 

 

Figura 5.2.16 - Campo estimado das concentrações médias anuais de Hg (µg.m-3) verificadas no domínio 

local (Situação Futura – Cenário 2). 

 

O próximo quadro resume os valores máximos estimados para o Mercúrio no cenário 2 e 

estabelece a sua comparação com o valor guia indicado na Organização Mundial de Saúde. 
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Quadro 5.2.14 - Resumo dos valores estimados de Hg e comparação com o valor guia indicado na OMS. 

CENÁRIO PERÍODO 
VL 

(g.m-3) 

VE (g.m-3) 
ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM EXCEDÊNCIAS 

EM N.º SUPERIOR AO PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

2 (Impacte 

Cumulativo 

do Projeto) 

Anual 1 1,1E-4 
5,3E-5 

2,1E-4 
0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições 

reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores 

estimados 

 

Síntese interpretativa 

 Na Situação Futura, considerando o funcionamento do CIGR e dos restantes projetos 

previstos para o domínio (Cenário 2), nota-se que os valores são mais significativos 

junto dos incineradores e da EN118. Neste cenário as freguesias do domínio passam a 

estar abrangidas por concentrações mais elevadas que 5,0E-6 µg.m-3 mas inferiores a 

1,0E-5 µg.m-3, valor manifestamente inferior ao valor limite em ar ambiente para este 

poluente. 

 Os valores médios anuais de Hg estimados no cenário 2 aumentam em relação à 

Situação Atual e em relação ao cenário 1, continuando a ser inferiores ao valor limite 

de proteção da saúde humana, com e sem aplicação do fator F2 aos resultados.  
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Cloreto de Hidrogénio 

A figura que se representa de seguida apresenta o mapa de distribuição de valores de 

concentração máximos das médias diárias de Cloreto de Hidrogénio. A escala de 

concentrações aplicada abrange o valor guia indicado pelos Critérios para a Qualidade do Ar de 

Ontário (Canada) para este poluente, 20 µg.m-3. 

 

Figura 5.2.17 - Campo estimado das concentrações máximas diárias de HCl (µg.m-3) verificadas no domínio 

local (Situação Futura – Cenário 2). 

O próximo quadro resume os valores máximos estimados para cloreto de hidrogénio nos 

cenários 1 e 2 e estabelece a sua comparação com os Critérios de Qualidade do Ar de Ontário. 
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Quadro 5.2.15 - Resumo dos valores estimados de HCl e comparação com os Critérios de Qualidade do Ar 

de Ontário. 

CENÁRIO PERÍODO 
VL 

(g.m-3) 

VE (g.m-3) 

ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM 

EXCEDÊNCIAS EM N.º SUPERIOR AO 

PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

2 (Impacte 

Cumulativo do 

Projeto) 

Diário 20 0,22 
0,11 

0,44 
0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições 

reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores 

estimados 

 

Síntese interpretativa 

 Na Situação Futura, considerando o funcionamento do CIGR e dos restantes projetos 

previstos para o domínio (Cenário 2), nota-se um aumento das concentrações 

máximas diárias face à Situação Atual e Impacte Isolado do Projeto (Cenário 1), com 

particular incidência junto da incinerador do CIVTRHI. Neste cenário as freguesias do 

domínio passam a estar abrangidas por concentrações dentro da gama 0,01 µg.m-3, à 

exceção de Vila Nova da Barquinha e Tancos que continuam abrangias por 

concentrações inferiores a 0,01 µg.m-3.  

 O valor máximo diário estimado no cenário 2 aumenta em relação à Situação Atual e 

duplica em relação ao cenário 1, continuando a ser inferior ao valor limite estipulado 

nos critérios de qualidade do ar de Ontário, com e sem aplicação do fator F2 aos 

valores estimados.  
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Dioxinas e Furanos 

A próxima figura apresenta o mapa de distribuição de valores de concentração máximos das 

médias diárias de dioxinas e furanos no cenário 2. A escala de concentrações aplicada abrange 

o valor guia indicado pelo Ambient Air Quality Criteria, Ontário Ministry of the Environment 

para este poluente, 0,1 pg.m-3. 

 

Figura 5.2.18 - Campo estimado das concentrações máximas diárias de PCDD/DF (pg.m-3) verificadas no 

domínio local (Situação Futura – Cenário 2). 

 

O quadro seguinte resume os valores máximos estimados para as dioxinas e furanos no 

cenário 2 e estabelece a sua comparação com o valor limite legislado. 
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Quadro 5.2.16 - Resumo dos valores estimados de PCDD/DF na Avaliação de Impacte Cumulativo e 

comparação com os Critérios de Qualidade do Ar de Ontário. 

CENÁRIO PERÍODO 
VL 

(pg.m-3) 

VE (pg.m-3) 

ÁREA DO DOMÍNIO (km2) COM 

EXCEDÊNCIAS EM N.º SUPERIOR AO 

PERMITIDO 

SEM F2 
(1) COM F2 

(2) SEM F2 
(1) COM F2 

(2) 

2 (Impacte 

Cumulativo do 

Projeto) 

Diário 0,1 2,2E-3 
4,3E-3 

1,1E-3 
0 

0 

0 

Legenda  VE – Valor Máximo Obtido na Simulação  VL – Valor Limite  

(1) Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições 

reais 

(2) Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores 

estimados 

 

Síntese interpretativa 

 Na Situação Futura, considerando o funcionamento do CIGR e dos restantes projetos 

previstos para o domínio (Cenário 2) nota-se um aumento das concentrações máximas 

diárias face ao Impacte Isolado do Projeto, com particular incidência junto da 

incinerador do CIVTRHI. Neste cenário as freguesias do domínio continuam a ser 

afetadas por concentrações anuais de PCDD/DF inferiores a 0,0002 pg.m-3.  

 O valor máximo diário estimado no cenário 2 aumenta ligeiramente em relação ao 

cenário 1, continuando a ser inferior ao valor limite estipulado nos critérios de 

qualidade do ar de Ontário, com e sem aplicação do fator F2 aos valores estimados. 
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5.2.6 Conclusões 

5.2.6.1 Comparação com a situação actual 

Neste ponto será feita a comparação da Situação Atual com os dois cenários de impacte – 

Cenário para a Situação Futura – Impacte Isolado do Projeto e Situação Futura – Impacte 

Cumulativo, após implementação da medida de minimização, ou seja com a chaminé da 

incineradora CIGR a uma altura de 30 metros. 

A que se segue resume os valores máximos estimados para os poluentes analisados, para a 

Situação Atual e para a Situação Futura – Impacte Isolado do Projeto, e a variação percentual 

entre ambos. A variação percentual é normalizada face ao valor limite legislado, para o 

poluente e período de integração em análise, de modo a estabelecer uma relação linear entre 

a relevância do diferencial e a proximidade ao valor limite (os diferenciais assumirão uma 

menor relevância para concentrações estimadas afastadas do valor limite, do que para as 

concentração estimadas próximas do valor limite).  

São apresentados apenas os valores estimados sem aplicação do fator F2. É ainda apresentada 

a variação da área do domínio em situação de incumprimento, em comparação com a Situação 

Atual. 

Quadro 5.2.17- Comparação entre os valores estimados na Situação Atual e na Situação Futura (Impacte 

Isolado). 

Poluente Período 

VLE (ng.m-3 – Cd, 

As, Ni, CrVI  

pg.m-3 – 

PCDD/DF 

µg.m-3 – NO2, 

HCl) 

VE (1) 

(ng.m-3 – Cd, As, Ni, CrVI  

pg.m-3 – PCDD/DF 

µg.m-3 – NO2, HCl) 

Área do domínio (km2) 

com excedências em n.º superior 

ao permitido 

Situação 

Atual 

Situação 

Futura 

Variação 

(%) 

Situação 

Atual 

Situação 

Futura 
Variação 

NO2 
Horário 200 128,68 128,68 0% 0 0 0 

Anual 40 12,07 12,09 0,05% 0 0 0 

As Anual 6 0,00007 0,08879 1,5% 0 0 0 

Cd Anual 5 0,0032 0,0400 0,7% 0 0 0 

Ni Anual 20 0,0037 0,0889 0,4% 0 0 0 

Hg Anual 1 0,000002 0,000080 0,01% 0 0 0 
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Poluente Período 

VLE (ng.m-3 – Cd, 

As, Ni, CrVI  

pg.m-3 – 

PCDD/DF 

µg.m-3 – NO2, 

HCl) 

VE (1) 

(ng.m-3 – Cd, As, Ni, CrVI  

pg.m-3 – PCDD/DF 

µg.m-3 – NO2, HCl) 

Área do domínio (km2) 

com excedências em n.º superior 

ao permitido 

Situação 

Atual 

Situação 

Futura 

Variação 

(%) 

Situação 

Atual 

Situação 

Futura 
Variação 

Cr VI 
Diário 0,35 0,0081 0,1376 37% 0 0 0 

Anual 0,07 0,0017 0,0214 28% 0 0 0 

HCl Diário 20 0,042 0,103 0,3% 0 0 0 

PCDD/DF Diário 0,1 - 0,00103 - - 0 - 

(1) VE - Valor Máximo Estimado obtido na simulação  

 

Síntese interpretativa 

 Verifica-se que os valores máximos estimados na Situação Futura, considerando o 

impacte isolado do projeto se mantêm face à Situação Atual, para oNO2e Hg. Para os 

poluentes As, Cd, Ni e HCl verifica-se um aumento percentual pouco expressivo das 

concentrações estimadas com e sem projeto, face aos valores limite estipulados para 

estes poluentes. Para o Cr VI, o diferencial de concentrações assume uma 

expressividade mais significativa. Para PCDD/DF não se pode retirar ilações, pois não 

foi modelado na Situação Atual por falta de informação relativa às suas emissões;  

 As concentrações em ar ambiente estimadas para todos poluentes em estudo 

mantêm-se em cumprimento dos valores limite da legislação antes e após a 

implementação do projeto. 

O quadro que se segue resume os valores máximos estimados para os poluentes analisados, 

para a Situação Atual e para a Situação Futura – Impacte Cumulativo, e a variação percentual 

entre ambos. Tal como anteriormente, a variação percentual é normalizada face ao valor limite 

legislado, para o poluente e período de integração em análise, de modo a estabelecer uma 

relação linear entre a relevância do diferencial e a proximidade ao valor limite (os diferenciais 

assumirão uma menor relevância para concentrações estimadas afastadas do valor limite, do 

que para as concentração estimadas próximas do valor limite).  
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São apresentados apenas os valores estimados sem aplicação do fator F2. É ainda apresentada 

a variação da área do domínio em situação de incumprimento, em comparação com a Situação 

Atual. 

Quadro 5.2.18 - Comparação entre os valores estimados na Situação Atual e na Situação Futura (Impacte 

Cumulativo). 

Poluente Período 

VLE (ng.m-3 – Cd, 

As, Ni, CrVI  

pg.m-3 – 

PCDD/DF 

µg.m-3 – NO2, 

HCl) 

VE (1) 

(ng.m-3 – Cd, As, Ni, CrVI  

pg.m-3 – PCDD/DF 

µg.m-3 – NO2, HCl) 

Área do domínio (km2) 

com excedências em n.º superior 

ao permitido 

Situação 

Atual 

Situação 

Futura 

Variação 

(%) 

Situação 

Atual 

Situação 

Futura 
Variação 

NO2 
Horário 200 128,68 526,54 199% 0 2,56 2,56 

Anual 40 12,07 21,94 25% 0 0 0 

As Anual 6 0,00007 0,19188 3,2% 0 0 0 

Cd Anual 5 0,0032 0,0685 1,3% 0 0 0 

Ni Anual 20 0,0037 0,1927 0,9% 0 0 0 

Hg Anual 1 0,000002 0,000106 0,01% 0 0 0 

Cr VI 
Diário 0,35 0,0081 0,3767 105% 0 0,06 0,06 

Anual 0,07 0,0017 0,0466 64% 0 0 0 

HCl Diário 20 0,042 0,220 0,9% 0 0 0 

PCDD/DF Diário 0,1 - 0,00216 - - 0 - 

(1) VE - Valor Máximo Estimado obtido na simulação  

 

Síntese interpretativa 

 Verifica-se um aumento generalizado dos valores de concentração estimados nos 

Impactes Cumulativos, com exceção do Hg, para o qual o aumento foi bastante 

reduzido e do PCDD/DF não avaliado na Situação Atual. No entanto, o aumento de 

concentrações verificado, tendo em conta os valores limite, é apenas expressivo no 

caso do NO2 e Cr VI; 
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 Em termos de áreas em excedência verifica-se uma alteração para os valores horários 

de NO2, uma vez que na Situação Atual não havia nenhum recetor com valores 

superiores aos respetivos valor limite. Para este poluente, passou a haver 41 recetores 

em excedência ao valor limite horário mais de 18 horas no ano em virtude da situação 

já anteriormente apresentada do perfil de emissões associado à EN 118. No caso do 

crómio, na Situação Futura, sem aplicação do fator F2, passou a haver 1 recetor em 

excedência ao valor limite deste poluente para o período diário; 

 Comparando com as variações do impacte isolado, verifica-se que os outros projetos 

previstos na zona de estudo provocam um efeito mais significativo ao nível do NO2 e Cr 

VI. Pela localização dos valores máximos de NO2, o projeto implicado neste aumento 

de concentração é a Expansão do Ecoparque (tráfego na EN 118). No caso do Cr VI, 

como já anteriormente comprovado, o projeto implicado neste aumento de 

concentração é a incineradora CIVTRHI, não havendo qualquer excedência associada 

ao projeto em análise (CIGR). 

Para o Crómio são ainda apresentados os mapas de variação percentual entre os valores 

estimados na Situação Atual e Futura, considerando o impacte isolado ou cumulativo do 

projeto, com a chaminé a uma altura de 30 metros. Considera-se que para o NO2, poluente 

para o qual foram apresentados mapas similares na avaliação de impactes sem medida de 

minimização aplicada, não se obtêm diferenças que justifiquem a sua análise detalhada. 

As figuras que se seguem apresentam as diferenças percentuais entre os valores máximos 

diários e médios anuais de Cr VI estimados na Avaliação de Impacte do Projeto e 

estimados na Situação Atual, respetivamente. 
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Figura 5.2.19 - Campo estimado das diferenças percentuais entre os valores máximos diários de Cr VI 

estimados na Avaliação de Impacte isolado e na Situação Atual. 
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Figura 5.2.20 - Campo estimado das diferenças percentuais entre os valores médios anuais de Cr VI 

estimados na Avaliação de Impacte Isolado e na Situação Atual. 

 

As figuras que se seguem apresentam as diferenças percentuais entre os valores máximos 

horários e médios anuais de Cr VI estimados na Avaliação de Impacte Cumulativo e estimados 

na Situação Atual, respetivamente. 
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Figura 5.2.21 - Campo estimado das diferenças percentuais entre os valores máximos diários de Cr VI 

estimados na Avaliação de Impacte Cumulativo e na Situação Atual. 
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Figura 5.2.22 - Campo estimado das diferenças percentuais entre os valores médios anuais de Cr VI 

estimados na Avaliação de Impacte Cumulativo e na Situação Atual. 

 

Síntese interpretativa 

Na distribuição dos diferenciais percentuais das concentrações diárias e anuais de Cr VI com e 

sem projeto, assumindo o impacte isolado obtêm-se valores bastante mais reduzidos do que 

considerando o impacte cumulativo. Em ambas as situações em análise os incrementos são 

mais expressivos junto das incineradoras, diminuindo de intensidade nos recetores mais 

afastados destas fontes emissoras;  

Assumindo o impacte isolado do projeto, as freguesias instaladas no domínio de estudo 

apresentam incrementos máximos inferiores a 5% nos valores horários e a 2% nos valores 

anuais; 

Nos impactes cumulativos, a freguesia de Santa Margarida e Carregueira apresenta variações 

máximas horárias entre os 2 e os 10%, enquanto as restantes freguesias apresentam variações 
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máximas inferiores a 5%. Em termos de valores anuais, todas as freguesias  apresentam 

incrementos inferiores a 5%.  

5.2.6.2 Comparação com valores limite legais 

Nesta secção são apresentadas comparações dos valores obtidos para os cenários de impactes 

do projecto (cenário 1) e impactes cumulativos do projecto (cenário 2), com a evolução da 

situação sem projecto (para uma análise mais detalhada destes dados poderá ser consultado o 

estudo de Qualidade do Ar no volume Relatórios Técnicos, considerando no mesmo os 

resultados apresentados para o cenário 3 – evolução da situação sem projecto), e com os 

limites legais para cada poluente. 

Dióxido de Azoto 

A distribuição da área do domínio pelas gamas de concentração máxima horária e média anual 

de NO2 estimadas pelo modelo, nos Cenários 1, 2 e 3 são apresentadas nas figuras que se 

seguem. 

Figura 5.2.23 - Distribuição da área abrangida pelas concentrações máximas horárias 

estimadas para o NO2, nos Cenários 1, 2 e 3. 
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Figura 5.2.24 - Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais estimadas para o NO2, 

nos Cenários 1, 2 e 3. 

 

Síntese interpretativa 

 O Cenário de Impacte Isolado mostra que todo o domínio é afetado por concentrações 

horárias e anuais de dióxido de azoto inferiores aos respetivos valores limite, 200 

µg.m-3 e 0,07 µg.m-3, mostrando particular incidência nas gamas inferiores de 

concentração. De facto, 98,2% do domínio apresenta concentrações horárias até 60 

µg.m-3 e 99,1% e concentrações anuais até 9µg.m-3; 

 No Cenário de Impacte Cumulativo o domínio distribui-se por gamas de concentração 

de NO2 mais elevadas, com 1,59% do domínio a apresentar concentrações superiores 

ao valor limite horário deste poluente. Ainda assim, 93,8% do domínio apresenta 

concentrações horárias entre os 10 e os 100µg.m-3 (metade do valor limite). Em 

termos dos valores anuais, todo o domínio apresenta concentrações inferiores a 22 

µg.m-3, com especial incidência para as gamas de 7 a 11 µg.m-3que afetam97,2% do 

domínio de estudo; 

 Assumindo o Cenário Futuro sem Projeto, verifica-se que a área do domínio com 

concentrações superiores ao valor limite horário de NO2 se mantém face ao cenário 

cumulativo, o que demonstra a irrelevância do CIGR para as excedências deste 
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poluente. De facto, a distribuição dos domínios pelas gamas de concentração de NO2, 

para ambos os períodos de integração considerados é praticamente equivalente à 

observada no cenário cumulativo, o que demonstra a evidência dos restantes projetos 

previstos na zona de estudo para os valores máximos horários e anais de NO2. 

 

Arsénio 

A distribuição da área do domínio pelas gamas de concentração média anual de Arsénio 

estimadas pelo modelo, nos Cenários 1 e 2 são apresentadas na figura que se segue. 

 

Figura 5.2.25 - Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais estimadas para o As, nos 

Cenários 1e 2. 

Síntese interpretativa 

 Nas condições de emissão do Cenário isolado (cenário 1), toda a área do domínio é 

afetada por valores anuais de Arsénio abaixo de 1 ng.m-3, com especial incidência na 

gama de 0,001 a 0,006 ng.m-3,que atinge 82,9% dos recetores; 

 Nas condições de emissão do Cenário cumulativo (cenário 2), assumindo a 

contribuição dos restantes projetos previstos para a zona de estudo (CIVITRHI e 

Expansão do Ecoparque), os recetores do domínio distribuem-se por gamas de 
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concentrações mais elevadas, no entanto, toda a área de estudo é afetada por valores 

anuais de Arsénio abaixo do valor limite (6 ng.m-3). Constata-se também que 93% dos 

recetores apresentam concentrações entre os 0,006 e os 0,02 ng.m-3; 

 

Cádmio 

A distribuição da área do domínio pelas gamas de concentração média anual de Cádmio 

estimadas pelo modelo, nos Cenários 1 e 2 são apresentadas na figura que se segue. 

 

Figura 5.2.26 - Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais estimadas para o Cd, nos 

Cenários 1e 2. 

Síntese interpretativa 

 Nas condições de emissão do Cenário isolado e cumulativo (cenário 1 e 2, 

respetivamente), toda a área do domínio é afetada por valores anuais de cádmio 

abaixo de 0,1 ng.m-3, valor bem afastado do limite imposto para este poluente no 

Decreto-Lei nº 102/2010 (5 ng.m-3). No cenário isolado praticamente todo o domínio 

(96,4%) apresenta concentrações até 0,005 ng.m-3. No cenário cumulativo, o domínio 

distribui-se por gamas superiores de concentração, com 96,14% do domínio a 

apresentar concentrações anuais de cádmio entre 0,001 e 0,01ng.m-3. 
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Níquel 

A distribuição da área do domínio pelas gamas de concentração média anual de Níquel 

estimadas pelo modelo, nos Cenários 1 e 2 são apresentadas na figura que se segue. 

 

Figura 5.2.27 - Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais estimadas para o Ni, nos 

Cenários 1e 2. 

Síntese interpretativa 

 Nas condições de emissão do Cenário isolado (cenário 1), 95,5% do domínio apresenta 

concentrações anuais até 0,01 ng.m-3. A restante parcela apresenta concentrações 

máximas de 0,1 ng.m-3; 

 Nas condições de emissão do Cenário cumulativo (cenário 2), assumindo a 

contribuição dos restantes projetos previstos para a zona de estudo (CIVITRHI e 

Expansão do Ecoparque), os recetores do domínio distribuem-se por gamas de 

concentrações mais elevadas, no entanto, toda a área de estudo é afetada por valores 

anuais de níquel abaixo do valor limite (20 ng.m-3). Uma parcela significativa do 

domínio (92,6%) encontra-se abrangida por concentrações entre os 0,002 e os 0,02 

ng.m-3. 
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Crómio Hexavalente 

A distribuição da área do domínio pelas gamas de concentração máxima diária e média 

anual de Cr VI estimadas pelo modelo, nos Cenários 1, 2 e 3 são apresentadas nas 

próximas figuras. 

Figura 5.2.28 - Distribuição da área abrangida pelas concentrações máximas diárias 

estimadas para o Cr VI, nos Cenários 1, 2 e 3. 

Figura 5.2.29 - Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais estimadas 

para o Cr VI, nos Cenários 1, 2 e 3. 
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Síntese interpretativa 

 O Cenário de Impacte Isolado mostra que todo o domínio é afetado por concentrações 

diárias e anuais de crómio hexavalente inferiores aos respetivos valores limite, 0,35 

ng.m-3 e 0,07 ng.m-3, mostrando particular incidência nas gamas inferiores de 

concentração. De facto, 98,5% do domínio apresenta concentrações diárias até 0,05 

ng.m-3 e 99,1% apresenta concentrações anuais até 0,005 ng.m-3; 

 No Cenário de Impacte Cumulativo o domínio distribui-se por gamas de concentração 

de Cr VI mais elevadas, com 0,03% do domínio a apresentar concentrações superiores 

ao valor limite diário deste poluente. Neste cenário, o valor limite anual não é atingido 

em nenhum recetor do domínio. Observa-se também que 96,9% do domínio apresenta 

concentrações diárias entre os 0,01 e os 0,1 ng.m-3 e 98,8% do domínio apresenta 

concentrações anuais entre 0,0005 e 0,01 ng.m-3; 

 Assumindo o Cenário Futuro sem Projeto, verifica-se que a área do domínio com 

concentrações de Cr VI superiores ao valor limite diário se mantém face ao cenário 

cumulativo, o que demonstra a irrelevância do CIGR para as excedências deste 

poluente. A distribuição nas gamas de concentração mais baixas de Cr VI já evidencia a 

influência do CIGR, pois são as gamas para as quais esta fonte mais contribui durante o 

seu funcionamento. 

 

Mercúrio 

A distribuição da área do domínio pelas gamas de concentração média anual de Mercúrio 

estimadas pelo modelo, nos Cenários 1 e 2 são apresentadas na figura que se segue. 
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Figura 5.2.30 - Distribuição da área abrangida pelas concentrações médias anuais estimadas para o Hg, nos 

Cenários 1 e 2. 

Síntese interpretativa 

 Nas condições de emissão do Cenário isolado e cumulativo, toda a área do domínio é 

afetada por valores anuais de Hg abaixo de 1E-04µg.m-3 e 5E-04 µg.m-3, 

respetivamente, valores bem afastados do limite imposto para este poluente nos 

critérios de qualidade do ar de Ontário (1 µg.m-3). No cenário isolado praticamente 

todo o domínio (99,2%) apresenta concentrações até 2E-05µg.m-3. No cenário 

cumulativo, o domínio distribui-se por gamas superiores de concentração, com 96,1% 

do domínio a apresentar concentrações anuais de Hg entre 2E-06 e 1E-04µg.m-3. 

  

Cloreto de Hidrogénio 

A distribuição da área do domínio pelas gamas de concentração máxima diária de cloreto de 

hidrogénio estimadas pelo modelo, nos Cenários 1 e 2 são apresentadas na figura que se 

segue. 
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Figura 5.2.31 - Distribuição da área abrangida pelas concentrações máximas diárias estimadas para o HCl, 

nos Cenários 1e 2. 

Síntese interpretativa 

 Nas condições de emissão do Cenário isolado e cumulativo, toda a área do domínio é 

afetada por valores diários de HCl abaixo de 0,2µg.m-3 e 1 µg.m-3, respetivamente, 

valores bem afastados do limite imposto para este poluente nos critérios de qualidade 

do ar de Ontário (20 µg.m-3). No cenário isolado praticamente todo o domínio (99,3%) 

apresenta concentrações até 0,05 µg.m-3. No cenário cumulativo, o domínio distribui-

se por gamas superiores de concentração, com 99,6% do domínio a apresentar 

concentrações diárias de HCl até 0,1 µg.m-3. 

 

Dioxinas e Furanos 

A distribuição da área do domínio pelas gamas de concentração máxima diária de dioxinas 

e furanos estimadas pelo modelo, nos Cenários 1 e 2 são apresentadas na figura que se 

segue. 
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Figura 5.2.32 - Distribuição da área abrangida pelas concentrações máximas diárias estimadas para o 

PCDD/DF, nos Cenários 1e 2. 

Síntese interpretativa 

 Nas condições de emissão do Cenário isolado e cumulativo (cenário 1 e 2, 

respetivamente), toda a área do domínio é afetada por valores diários de PCDD/DF 

abaixo de 0,0025pg.m-3, valor bem afastado do limite imposto para este poluente nos 

critérios de qualidade do ar de Ontário (0,1 pg.m-3). No cenário isolado praticamente 

todo o domínio (99,3%) apresenta concentrações até 0,0005 pg.m-3. No cenário 

cumulativo, o domínio distribui-se por gamas superiores de concentração, com 99,2% 

do domínio a apresentar concentrações diárias de PCDD/DF até 0,001 pg.m-3. 

5.2.6.3 Síntese conclusiva 

A modelação da dispersão de poluentes incidiu sobre três cenários: Situação Atual, Situação 

Futura considerando o impacte isolado do CIGR e Situação Futura considerando o impacte 

cumulativo do CIGR com outros projetos previstos na envolvente (CIVTRHI e Expansão do 

Ecoparque). Nas situações de incumprimento no Cenário de Impacte Cumulativo, foram 

efetuadas simulações para a Situação Futura sem o projeto CIGR, de modo a perceber o 

contributo desta atividade para as excedências registadas. 

O Inventário de Emissões considerado na modelação da dispersão de poluentes teve em conta 

a legislação aplicável, as boas práticas associadas a este tipo de avaliação, bem com as 
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indicações da Proposta da Definição do Âmbito (PDA). Deste modo, foram incluídos 18 

poluentes atmosféricos a nível local e 2 poluentes a nível regional. Em temos de fontes 

emissoras, foram consideradas as principais indústrias (com relatórios de monitorização na 

CCDR LVT e APA) e o tráfego rodoviário circulante nas vias dos domínios local e regional. A 

influência das fontes emissoras externas ao domínio foi contemplada pelo valor de fundo, 

determinado a partir das medições efetuadas na Estação Rural de Fundo Chamusca, nos 

últimos oito anos, com valores disponíveis para consulta (2004 a 2011). 

O estudo de dispersão efetuado a nível local antes e depois da instalação do futuro Centro 

Integrado de Gestão de Resíduos, permite concluir que: 

 Os poluentes avaliados na Situação Atual, a nível local, cumprem os valores limite 

legislados com e sem aplicação do fator F2 aos resultados, para todo o domínio de 

estudo. O eixo viário EN118 e a indústria de pasta de papel apresentam-se como os 

principais contribuidores para os valores estimados; 

 Os valores máximos estimados na Situação Futura, considerando o impacte isolado do 

projeto, mantêm-se iguais à Situação Atual, para os poluentes NO2, CO, PM10, PM2.5, 

SO2, Pb, Cu e Hg. Para os poluentes As, Cd, Ni e HCl verifica-se um aumento percentual 

pouco expressivo das concentrações estimadas com e sem projeto, face aos valores 

limite estipulados para estes poluentes. Para o Cr VI, o diferencial de concentrações 

assume uma expressividade mais significativa, principalmente nas zonas mais próximas 

da fonte de emissão em estudo. Para os restantes poluentes em estudo (V, Mn, Co, HF 

e PCDD/DF) não se pode retirar ilações, pois não foram modelados na Situação Atual 

por falta de informação relativa às suas emissões. 

 Para o poluente Cr VI verifica-se uma alteração ao nível das áreas em excedência, uma 

vez que na Situação Atual não havia nenhum recetor com valores superiores ao valor 

limite dos Critérios da Qualidade do Ar de Ontário e na Situação Futura, sem aplicação 

do fator F2, passou a haver 25 e 9 recetores em excedência para os períodos diário e 

anual, respetivamente. Para os restantes poluentes em estudo continuou a não haver 

recetores em excedência aos respetivos valores limite; 

 Nos impactes cumulativos verifica-se um aumento generalizado dos valores de 

concentração estimados, com exceção do SO2, para o qual se mantiveram os valores 

máximos, e dos poluentes que não foram avaliados na Situação Atual (V, Mn, Co, HF e 
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PCDD/DF). No entanto, o aumento de concentrações verificado, tendo em conta os 

valores limite, é apenas expressivo no caso do NO2 e do Cr VI. 

 Em termos de áreas em excedência verifica-se uma alteração para os valores horários 

de NO2, uma vez que na Situação Atual não havia nenhum recetor com valores 

superiores aos respetivos valor limite. Para este poluente, passou a haver 41 recetores 

em excedência ao valor limite horário mais de 18 horas no ano. A análise do poluente 

NO2 foi efetuada também na perspetiva da Situação Futura sem o CIGR, que 

demonstrou que o projeto em estudo não é responsável pelas excedências verificadas 

para este poluente; 

 No caso do crómioVI, nos Impactes Cumulativos da Situação Futura, sem aplicação do 

fator F2, passou a haver 26 e 9 recetores em excedência aos valores limite deste 

poluente para os períodos diário e anual, respetivamente;  

 Assumindo a aplicação da medida de minimização de impactes proposta, que 

corresponde à elevação da altura da chaminé para 30 metros, verifica-se uma 

melhoria substancial da qualidade do ar, com uma redução significativa dos valores 

máximos de concentração dos poluentes avaliados (NO2, As, Cd, Ni, Cr VI, Hg, HCl e 

PCDD/DF), na envolvente do CIGR e nas freguesias do domínio de estudo. De facto, 

quando se avalia o impacte isolado da instalação os níveis de Cr VI diários e anuais 

apresentam-se inferiores aos valores limite legislados, conseguindo assim atingir o 

cumprimento da legislação para os 18 poluentes em estudo. Nos impactes 

cumulativos, observam-se algumas excedências, resultantes da atividade dos outros 

projetos previstos para o domínio de estudo, que não a instalação em estudo. 

 

O estudo de dispersão efetuado a nível regional antes e depois da instalação do futuro 

Centro Integrado de Gestão de Resíduos, permite concluir que: 

 O modelo regional estima adequadamente os valores de concentração de NO2 e 

O3, pois no ponto de medição apresenta variações entre os valores estimados e 

medidos em cumprimento dos objetivos da qualidade, segundo o método de 

validação da Diretiva Europeia da Qualidade do Ar; 

 Na Situação Atual, os valores horários de concentração de ozono são inferiores aos 

limiares de informação e de alerta em todo o domínio de estudo. Os valores octo-

horários são superiores ao valor limite numa parcela muito significativa do 
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domínio, contudo, essas excedências ocorrem num número de dias inferior ao 

permitido, encontrando-se deste modo em cumprimento do Decreto-Lei nº 

102/2010; 

 Os valores de horários e anuais de NO2, também na Situação Atual, são inferiores 

ao valor limite em todo o domínio. Os mapas de dispersão evidenciam a influência 

do tráfego rodoviário e das fontes pontuais atualmente existentes, na zona mais a 

Norte do domínio; 

 Na avaliação do ImpacteIsolado do projeto, verifica-se um aumento pouco 

expressivo dos valores de concentração máximos estimados para os poluentes 

NO2 e O3 face à Situação Atual, continuando a não haver registos de recetores em 

incumprimento da legislação. Esta situação revela a fraca contribuição do projeto 

para os valores máximos registados dos poluentes avaliados a nível regional; 

 Na avaliação do impacte cumulativo, o aumento de concentrações verificado 

continua a ser pouco expressivo para o NO2 e valores octo-horários de O3. Os 

valores horários de O3, contudo, apresentam variações notórias em relação á 

Situação Atual. De facto, para este poluente, passa a observar-se uma área de 6 

km2em excedência ao limiar de informação horário de O3, quando na Situação 

Atual, a área em incumprimento era nula. Deste modo, pode concluir-se que os 

restantes projetos previstos contribuem para o aumento de concentrações mais 

significativo, como se comprovou com as simulações do domínio local. 

 

5.2.7 Avaliação do risco para a saúde humana 

A Ambimed propõe-se a construir e a operar uma incineradora de resíduos hospitalares na 

região da Chamusca. Concomitantemente às operações, todos os processos de combustão 

emitem poluentes atmosféricos através das suas chaminés. Para determinar se estas emissões 

representam riscos significativos para a saúde humana, a CDM Smith realizou uma avaliação 

de risco que analisou as potenciais exposições diretas e indiretas dos indivíduos a compostos 

emitidos pelas instalações, bem como a probabilidade destas exposições poderem levar a 

efeitos prejudiciais para a saúde. 

Alguns dos poluentes que serão emitidos pela chaminé do CIGR são aqueles referidos como 

Poluentes Critério (Criteria Pollutants), que incluem partículas muito pequenas (classificada 

como PM10 e PM2.5), dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NO e NO2, ou NOx), chumbo 
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(Pb) e monóxido de carbono (CO). Apesar destes serem geralmente libertados em maior 

quantidade, existem compostos adicionais que o CIGR poderá libertar em quantidades muito 

mais pequenas. Este estudo foca diferentes poluentes (por vezes designados por Poluentes 

Atmosféricos Perigosos ou Tóxicos Atmosféricos), através da implementação de metodologias 

de avaliação do risco que evoluíram ao longo das últimas décadas.  

Baixos níveis de vários metais e compostos orgânicos representam a maioria dos desses 

poluentes emitidos pelas chaminés das instalações de combustão. Vários metais presentes em 

níveis residuais nos resíduos e nos combustíveis não são destruídos no processo de combustão 

e, apesar da maioria ser removida por equipamento de controlo da poluição, níveis muito 

baixos são emitidos para o ambiente. De modo semelhante, apesar de quase todos os 

compostos orgânicos presentes nos combustíveis serem oxidados no processo de combustão, 

uma pequena porção escapa à destruição ou apenas é parcialmente oxidada, e alguns 

compostos orgânicos podem formar-se no gás de combustão fora da zona de combustão. 

Juntos, estes compostos orgânicos são frequentemente referidos como produtos de 

combustão incompleta (PIC). Consequentemente, os Químicos Potencialmente Preocupantes 

(QPP) a serem usados na avaliação de risco incluem vários metais e PIC orgânicos, mais 

especificamente a lista de QPP regulamentados sob a Directiva Europeia 2000/76/EC (aplicável 

à combustão de resíduos hospitalares proposta para o CIGR). 

Provavelmente o CIGR só irá libertar pequenas quantidades de QPP, o que não é invulgar. Por 

exemplo, os automóveis emitem uma miríade de compostos que, se respirados nas 

concentrações presentes no tubo e escape, podem ser perigosos para a saúde. Contudo, 

habitualmente as pessoas são expostas a gases de exaustão automóvel não diluídos apenas 

por períodos de tempo limitados (se de todo), e as emissões do tubo de escape dispersam-se 

rapidamente assim que são libertadas na atmosfera. Assim, como qualquer outra fonte de 

poluição do ar, uma questão relevante em relação aos compostos libertados pelo CIGR é o 

grau em que estes se tornam dispersos e diluídos na atmosfera. Adicionalmente, para avaliar 

totalmente as potenciais exposições a estes compostos emitidos, devem ser consideradas 

outras formas plausíveis pelas quais os humanos podem ser expostos aos mesmos, já que 

alguns compostos podem entrar e concentrar-se no solo, plantas e produtos animais, podendo 

assim penetrar no organismo humano através de outros meios além da inalação. 

A avaliação de risco foca-se nos baixos níveis de QPP que podem ser libertados pela chaminé 

do CIGR e as várias formas pelas quais os indivíduos podem ser expostos aos compostos. A 
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avaliação começa com a inalação direta dos compostos enquanto estão presentes no ar, 

seguida pelas vias indiretas pelas quais os compostos se depositam no terreno, se incorporam 

nos solos e alimentos e são então consumidos ou inadvertidamente (no solo) ou 

propositadamente (nas dietas das pessoas). A consideração de ambas as vias de exposição 

direta e indireta é designada por avaliação multi-exposicional e representa a tentativa de 

desenvolver estimativas conservadoras da potencial exposição total de uma pessoa aos 

compostos potencialmente libertados pelo CIGR. 

A avaliação de risco é baseada no pior cenário possível de que os QPP serão libertados do CIGR 

atingindo os limites de emissão da Directiva Europeia 2000/76/EC, isto é, em níveis legalmente 

permitidos, mas muito superiores ao que é típico para as incineradoras de resíduos 

hospitalares modernos, equipadas com controlos de poluição atmosférica avançados. São 

considerados na Avaliação de Risco os seguintes QPP: 

 Metais emitidos apenas na fase sólida: arsénio, antimónio, cádmio, crómio (total e 

hexavalente), cobalto, cobre, chumbo, manganés, níquel, tálio e vanádio; 

 Mercúrio, emitido como vapor elementar (elemental vapor), vapor de cloreto de 

mercúrio e cloreto de mercúrio ligado a partículas;8  e 

 Dioxinas e furanos (PCDD/Fs) avaliados numa equivalência tóxica. 

Dadas as estimativas dos níveis a que estes compostos poderiam ser libertados do CIGR 

assumindo o pior cenário possível, é depois usada uma série de modelos matemáticos 

computorizados para prever as concentrações e distribuições dos compostos que ocorrem no 

ambiente envolvente. Estes modelos são baseados em princípios químicos e físicos, bem como 

dados empíricos, e têm sido desenvolvidos e actualizados ao longo do tempo pela Agência de 

Protecção Ambiental dos Estados Unidos e outros. Para garantir que os modelos não 

subestimam o grau em que os compostos se podem acumular no ambiente e na cadeia 

alimentar, a maioria das incertezas nos modelos foram resolvidos de forma a preverem as 

concentrações acima do que é provável ocorrerem. A modelação é portanto intencionalmente 

enviesada para fazer estimativas conservadoras relativamente ao grau em que as pessoas 

podem ser expostas a compostos libertados pelo CIGR. 

                                                             

8 Metil mercúrio é também considerado como um QPP na Avaliação de Risco, embora esta forma não 
seja emitida diretamente a partir das fontes de combustão como o CIGR, mas é formado no ambiente a 
partir de formas inorgânicas de mercúrio. 
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A filosofia de desenvolver estimativas de exposição altamente conservadoras também 

influencia os cenários examinados na avaliação de risco. Estes cenários focam-se num modelo 

em que pessoas, animais e plantas que vivem na região da Chamusca se localizam nas 

imediações do CIGR com o potencial mais elevado de encontrar compostos emitidos pela 

instalação. O objetivo de estimar cenários de exposição conservadores é cumprido de três 

formas: 

 os cenários são avaliados em locais onde é previsto que as concentrações de QPP mais 

elevadas ocorram devido a emissões do CIGR, independentemente das pessoas 

viverem atualmente nestes locais ou não; 

 os tipos de exposição considerados são relativos a indivíduos que consomem 

quantidades significativas de alimentos produzidos localmente que tendem a acumular 

compostos do ambiente, independentemente desta possibilidade ser remota; e 

 as taxas a que os compostos são encontrados (e.g., através da quantidade de 

alimentos consumidos) são assumidas serem  valores conservadores ou acima da 

média. 

O uso do solo nas imediações imediatas do CIGR é industrial/comercial. As principais áreas 

residenciais de Santa Margarida, Constância, Praia do Ribatejo, Tancos e Chamusca estão a 5-

10 km de distância da localização do CIGR. Algumas residências dispersas estão mais próximas, 

mas as fotografias aéreas indicam que não existem habitações a 1.5 km da localização da 

instalação proposta. 

Os indivíduos considerados na avaliação de risco para a saúde não representam pessoas reais, 

mas servem antes como exemplos das populações que se espera que encontrem exposições 

acima da média aos compostos libertados pelo CIGR. As pessoas hipotéticas que são estudadas 

incluem um trabalhador, um residente típico e um agricultor (agricultura de subsistência). São 

avaliadas as exposições tanto de crianças, como de adultos. 

O cenário do trabalhador considera indivíduos presentes nos estabelecimentos industriais e 

comerciais adjacentes ou próximos do CIGR. É assumido que os trabalhadores estão presentes 

na área como colaboradores a tempo inteiro. 

O cenário de exposição dos residentes tem a intenção de caracterizar os indivíduos que 

realizam atividades habituais nas imediações da localização do CIGR, onde se espera que as 

emissões da instalação produzam as concentrações mais elevadas no ambiente e portanto têm 
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o maior potencial para afetar o solo, vegetais (considerando agricultura de subsistência) e 

produtos animais que podem servir como vias indiretas de exposição. 

Os cenários do agricultor de subsistência representam exposições conservadoras de indivíduos 

que obtêm uma porção substancial dos seus alimentos de fontes domésticas ou locais. Tal 

como o residente, é assumido que o agricultor de subsistência viva perto da localização que se 

prevê ser mais afetada pelas emissões da instalação da Ambimed, mas os seus perfis de 

exposição são complementados com o consumo de alimentos locais que tendem a acumular 

compostos em níveis elevados. Assim, é assumido que o agricultor de subsistência produza 

uma porção substancial da carne de porco que consome, tal como das aves e ovos, perto do 

local onde se prevê que a influência do CIG seja maior. A quantidade de alimentos locais 

produzidos e consumidos pelos agricultores de subsistência constitui uma porção substancial 

das suas dietas. Este contexto de análise é o que habitualmente se designa como o Pior Caso 

possível (worst case scenario). 

 Em cada fase das análises de transferência e exposição ambiental, são usados algoritmos 

matemáticos para modelar a variedade de processos físicos, químicos e biológicos. As 

propriedades da instalação, as suas imediações, os QPP e os receptores humanos hipotéticos 

são usados como inputs para estes algoritmos estimarem as várias quantidades derivadas, 

como as taxas de emissão de QPP, concentrações de QPP no solo, ou taxas de ingestão 

humana. Deve ser notado que, na construção do perfil de suposições para um cenário de 

exposição, cada suposição não é tomada como um valor extremo, mas em vez disso o conjunto 

de suposições é delineado para produzir uma estimativa de exposição conservadora que 

permanece dentro de limites plausíveis. Assim, pode haver indivíduos que consomem um 

determinado tipo de alimento mais do que é assumido na avaliação de risco, mas 

provavelmente existem poucas pessoas (ou nenhuma) que vivem no local mais afetado pelas 

emissões da instalação, que produzem a maioria do seu próprio alimento e que vivem neste 

local e desta forma durante trinta anos. Por isso é improvável que existam quaisquer 

indivíduos com um grau de exposição a compostos do CIGR superior, ou mesmo igual, ao que é 

estimado para os cenários de exposição hipotéticos. 

Alguns dos constructos e suposições mais importantes usados na avaliação de risco são os 

seguintes: 

 Os riscos são avaliados para hipotéticos “Indivíduos com Maior Exposição” (MEIs), em 

vez de para uma população real com uma série de potenciais exposições. Uma vez que 
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os MEIs são delineados para receber exposições improvavelmente elevadas, as 

estimativas de risco consideradas aceitáveis para os MEIs sugerem que a fonte de 

contaminantes (neste caso o CIGR) não causará riscos inaceitáveis para pessoas reais. 

 É assumido que os MEIs no cenário agrícola produzam ou obtenham muitos dos seus 

vegetais, ovos e carne (porco e aves) do local para onde se avaliam os maiores 

impactos das emissões da instalação, apesar de ser improvável que os indivíduos na 

área em redor do CIGR consumam todos estes produtos a partir dos locais para onde 

as exposições são avaliadas. 

 É assumido que os MEIs tenham a mesma exposição a QPP por um período de 30 a 40 

anos, de acordo com a orientação Agência de Protecção Ambiental Americana para a 

avaliação de estimativas de exposição conservadoras. 

 São considerados MEIs adultos e crianças. Considerações separadas para um MEI 

criança é importante porque as taxas de exposição, quando normalizadas por peso 

corporal, são frequentemente mais elevadas para crianças do que para adultos. 

 Na avaliação do potencial risco de cancro ao longo da vida decorrente das exposições 

do MEI a pequenas doses de compostos emitidos, a potência carcinogénica dos 

contaminantes é baseada na resposta de cobaias de laboratório (na maioria dos casos) 

ou em humanos (para alguns metais) para doses extremamente elevadas. De facto, 

não é sabido se haveria de todo qualquer resposta carcinogénica para doses tão 

reduzidas. 

 Para avaliar os potenciais efeitos prejudiciais crónicos de vários contaminantes (não-

carcinogénicos), as doses para os MEIs são comparadas com doses referência. Estas 

doses referência foram obtidas aplicando margens de segurança para as doses mais 

baixas que se observaram causar danos a humanos ou a animais de laboratório. Não 

existe nenhuma expectativa razoável de efeitos prejudiciais resultantes de doses 

próximas ou abaixo destas doses referência. 

Definidos os cenários de exposição para os MEIs e aplicados os algoritmos para estimar as 

concentrações de QPP em meios ambientais relevantes, são estimadas as taxas de exposição 

individual MEI para cada um dos compostos avaliados e para cada um dos cenários de 

exposição hipotéticos. 

Para avaliar se estas exposições podem resultar em riscos significativos para a saúde de um 

indivíduo exposto, as taxas de exposição são avaliadas relativamente à potência tóxica 
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específica dos compostos e os valores de exposição de referência para efeitos de saúde. São 

realizados dois tipos de avaliação baseada na saúde no contexto da avaliação de risco da saúde 

humana. Primeiro, é avaliado o potencial de cada composto aumentar o risco de cancro ao 

longo da vida para um indivíduo exposto. Segundo, é avaliada a probabilidade de cada 

composto causar efeitos prejudiciais à saúde para além do cancro. 

O incremento, ou excesso, de risco de cancro ao longo da vida para um indivíduo exposto é 

calculado multiplicando a taxa de exposição prevista para cada composto com a sua potência 

estimada para causar cancro em humanos. A estimativa de risco de cancro resultante é o risco 

adicional de o indivíduo exposto ter cancro ao longo da vida, acima ou além do nível base das 

pessoas terem cancro por todas as causas, que no presente é de 1 em 5 para mulheres e 1 em 

3 para homens (Boyle and Ferlay, 2005). Este risco acrescido é comparado com os níveis de 

referência regulamentares para avaliar se o risco estimado é aceitável. Um critério típico de 

limite usado para avaliar o risco acrescido de cancro ao longo da vida é o valor de 1 em 

1.000.000. Este nível de risco pode ser expresso em notação científica como 10–6 ou 1 E-6, e 

representa um aumento no risco de cancro acima do nível base de 0,0005% para uma mulher 

e 0,0003% para um homem. Níveis de risco de cancro incremental mais baixos do que o limiar 

de 1 em 1.000.000 são tipicamente considerados de significância de minimis por autoridades 

reguladoras. Em contraste, um risco de cancro incremental de 100 em 1.000.000, ou 10–4 ou 1 

E-4 em notação científica, é um nível típico que requer mitigação/redução (U.S. EPA, 1991).  

Este critério de 100 em 1.000.000 representa um aumento relativamente pequeno de 0,05% 

para uma mulher e 0.03% para um homem para a incidência base de cancro. 

O potencial para os compostos emitidos causarem efeitos não cancerosos na saúde é avaliado 

comparando o nível previsto de exposição a cada composto com um nível de exposição que se 

acredita ser seguro, i.e., um nível que pode ser tolerado sem risco para a saúde (ao contrário 

do risco de cancro incremental, em que é assumido um risco para qualquer nível de 

exposição). O rácio da exposição estimada para o nível de exposição de segurança, ou de 

referência, é referido como Quociente de Risco do composto (QR) (ver o relatório de Análise 

de Risco apresentado no volume de Relatórios Técnicos – Relatório Técnico V). Se o QR de um 

composto for menor do que 1, o nível de exposição é menor do que o nível de exposição de 

referência, e não se espera que ocorram efeitos prejudiciais à saúde. Para qualquer cenário, a 

soma de todos os QRs sobre todos os QPP é referido como o Índice de Risco (IR) (traduzido do 

hazard index). Se o IR for menor do que 1 então, no geral, não são esperados efeitos 

prejudiciais. Apesar dos efeitos de saúde avaliados usando o índice de perigo incluírem 



 
 

   

 

 
431/563 

doenças que afetam diferentes órgãos que diferem entre compostos, estas distinções apenas 

se tornam relevantes se o IR global exceder um, em cujo caso a segregação de QRs por órgãos 

alvo semelhantes pode produzir estimativas de risco mais precisas. 

Se o quociente de risco de um indivíduo for maior do que um, o nível de exposição excede o 

nível que se pensa ser potencialmente danoso e a possibilidade de efeitos prejudiciais à saúde 

pode existir. No entanto, uma vez que as doses e concentrações de referência usadas para 

caracterizar valores seguros incluem frequentemente fatores de segurança, é incorreto 

concluir que os rácios de perigosidade maiores do que um irão de facto corresponder à real 

incidência de efeitos de saúde. Em vez disso, os rácios de perigosidade que excedem um são 

indicadores da possibilidade de efeitos prejudiciais à saúde. 

Os resultados globais da avaliação de risco do CIGR estão sumariados nos dois quadros 

seguintes. Os riscos de cancro ao longo da vida incrementais totais estimados estão listados no 

primeiro quadro. Estes valores refletem a soma das estimativas para os compostos sabidos ser 

ou potencialmente carcinogénicos antecipados no CIGR, como especificado na Directiva 

Europeia 2000/76/EC. Como pode ser visto a partir dos valores do primeiro quadro, os piores 

riscos de cancro ao longo da vida excessivos possíveis associados com emissões medidas da 

instalação proposta são 0,2 num 1.000.000 para uma pessoa que trabalhe por perto, 0,25 num 

1.000.000 para uma pessoa que viva tão perto como 1,5 km da instalação (cenários 

combinados para adultos e crianças) e 0,7 num 1.000.000 para uma pessoa que viva e pratique 

agricultura tão perto como 1,5 km da instalação. Todos estes valores estão bem abaixo do 

nível geralmente aceitável de 10 em 1.000.000 bem como ao nível ou abaixo do limiar de 1 

num 1.000.000 tipicamente considerado ser de minimis. Para dar uma perspetiva, riscos 

incrementais de 0,2 a 0,7 num 1.000.000 correspondem a aumentos de apenas cerca de 

0,00006% a 0,0002% acima dos níveis base de incidência de cancro atuais para mulheres e 

aumentos de apenas cerca de 0,00004% a 0,0001% acima dos níveis base de incidência de 

cancro para homens. 

 O segundo quadro apresenta as estimativas de risco para compostos que, em níveis de 

exposição suficientes, podem causar efeitos prejudiciais à saúde além do cancro. O nível de 

rastreio alvo (target screening level) para estes Índices de Risco é 1; IRs abaixo deste nível 

indicam que não se espera que ocorram efeitos prejudiciais à saúde devido à exposição que 

está a ser avaliada. Os piores IRs possíveis de 0,02 para um trabalhador nas proximidades, 0,02 

e 0,01 para um residente criança e adulto que vivam tão perto como 1,5 km à instalação e 0,1 



 
 

   

 

 
432/563 

e 0,08 para uma criança e adulto que vivam e pratiquem agricultura tão perto como 1,5 km à 

instalação, estão bem abaixo do nível aceitável de 1 e não indicam riscos significativos da 

exposição a potenciais emissões do CIGR. 

Quadro 5.2.19 - Sumário das Estimativas de Incremento de Risco de Cancro ao Longo da Vida para os 

Piores Cenários Possíveis 

Cenário de Exposição 

Risco incremental de cancro a 
(por milhão b) 

 
O risco genericamente aceite é 10 ou inferior. c 

Laboral 0,2 

Residencial d 
Criança 0,05 

Adulto 0,2 

Agrícola d 
Criança 0,1 

Adulto 0,6 

a  As estimativas de risco apresentadas aqui incluem os riscos devidos a ambas as exposições direta e indireta (para 

maior detalhe consultar o relatório técnico de Análise de Risco para a Saúde e Ecologia).   

b  Os riscos incrementais de cancro aqui mostrados são reportados numa base por milhão, i.e., os valores refletem a 

probabilidade adicional num milhão de contrair cancro ao longo de 70 anos de vida.  A notação científica e outros 

formatos também são utilizados no corpo do relatório. Como exemplo, o risco de 0,2 num milhão determinado para 

o residente adulto é equivalente a um risco de 2 em 10.000.000 e também pode ser mostrado em notação científica 

como 2 × 10–7, 2E-7, ou como um decimal como 0,0000002.  

c  Os criadores da orientação que costumavam conduzir a avaliação de risco recomendam um nível alvo de risco de 

10 por milhão (U.S. EPA, 1998b) e este valor tem sido adotado por inúmeras autoridades reguladoras. O programa 

baseado no denominado programa Superfund para locais contaminados, considera os riscos menores do que 1 num 

milhão como insignificantes e os níveis até 100 num milhão como aceitáveis (U.S. EPA, 1991). 

d  Os cenários Residencial e Agrícola consideram o pior local possível no exterior de um raio de 1,5 km a partir do 

CIGR, mas não considera o uso da terra específico nem os locais de residências reais. 
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Quadro 5.2.20 - Sumário dos Índices de Risco Usados para Avaliar Riscos de Efeitos Não-Cancerígenos 

sobre a Saúde considerando o Pior Cenário Possível. 

Cenário de Exposição 
Índice de Perigosidade a 

 
Nível alvo de screening é 1 b 

Laboral 0,008 

Residencial c 
Criança 0,01 

Adulto 0,008 

Agrícola c 
Criança 0,09 

Adulto 0,08 

a  As estimativas de risco apresentadas aqui incluem os riscos devidos a ambas as exposições direta e indirecta (para 

maior detalhe consultar o relatório técnico de Análise de Risco para a Saúde e Ecologia).   

b  O programa baseado no denominado programa Superfund para locais contaminados (U.S. EPA, 1991) e o 

programa de tóxicos atmosféricos (U.S. EPA, 1999c) consideram os índices de perigosidade inferiores a 1 como 

aceitavelmente pequenos, i.e., sem uma probabilidade apreciável de efeitos prejudiciais à saúde. 

c  Os cenários Residencial e Agrícola consideram o pior local possível no exterior de um raio de 1,5 km a partir do 

CIGR, mas não considera o uso da terra específico nem os locais de residências reais. 

 

Quando se consideram as estimativas de incremento do risco de cancro e os índices de risco 

não-canceroso nos dois quadros anteriores, é importante recordar que estes valores são 

baseados em parâmetros e métodos que sobrestimam intencionalmente os prováveis riscos 

que de facto irão acontecer. Isto é feito para que, se os riscos e índices de perigosidade 

modelados estiverem abaixo dos níveis de significância regulamentados, então os riscos e 

perigos reais estarão definitivamente abaixo destes níveis de significância. Entre as porções 

específicas da avaliação do risco que levam à sobrestima das exposições e riscos são as 

seguintes: 

 As exposições a cada poluente são avaliadas nos locais onde os impactos do CIGR se 

prevêem ser os mais elevados, incluindo localizações de trabalhadores na propriedade 

da instalação em que a potencial exposição a QPP é implausível e localizações de 

residentes e agricultores tão próximas como 1,5 km à instalação (onde ninguém reside 

atualmente). 
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 Os dados toxicológicos usados para avaliar se estas exposições causariam efeitos 

prejudiciais à saúde são genericamente baseados em exposições animais e/ou 

humanas a níveis muito superiores do que os que seriam experienciados devido a 

emissões do CIGR. Devido aos fatores de segurança incorporados nestes dados, a 

possibilidade das exposições modeladas poderem causar efeitos prejudiciais à saúde 

reais será provavelmente muito mais baixa do que os índices de risco de cancro e risco 

não-canceroso sugerem. 

Assim, enquanto os riscos de cancro estimados e os índices de risco não-canceroso presentes 

nas duas quadros anteriores estão genericamente abaixo dos níveis regulamentados de 

preocupação, os valores são baseados em sobrestimas significativas dos impactos das 

emissões do CIGR e enviesamentos protetores estão incorporados nos métodos de avaliação 

de risco. Se os níveis de exposição a poluentes e os potenciais riscos para a saúde que ocorrem 

devido a emissões da instalação fossem avaliados usando métodos e parâmetros que refletem 

mais de perto as condições reais, os índices de riscos e de perigosidade provavelmente seriam 

muito inferiores do que os estimados para os piores cenários possíveis. A análise de cenários 

extremos, levando à sobreavaliação significativa das exposições e dos riscos, é uma parte 

fundamental do processo de avaliação do risco, que é delineado para fornecer uma margem 

de segurança ampla e para permitir a avaliação de uma larga variedade de instalações usando 

métodos standard revistos. 

 

Conclusão 

Em conclusão, e tendo em consideração os resultados obtidos para a qualidade do ar, assim 

como da análise de risco (multi-exposicional) realizada ao nível da saúde pública, Biota, solos e 

recursos hídricos, pode-se concluir que, uma vez que as concentrações de poluentes, mesmo 

considerando os piores casos possíveis, emitidos pela futura instalação fabril os impactes 

podem ser considerados de minimis.  

Os estudos de análise de risco para a Saúde Pública e para a Ecologia são considerados como 

necessários e suficientes na maior parte dos países do norte da Europa e nos EUA. De notar 

que, quando estes estudos levam em conta, como os efetuados no âmbito deste trabalho, as 

condições decorrentes da dispersão e tomam em conta os piores casos possíveis no caso 

concreto então poderemos concluir que as condições de proteção geral criadas pela legislação 

da qualidade do ar resistem ás condições particulares do contexto especifico de operação e de 
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dispersão do CIGR. De notar que estes estudos foram realizados de forma muito conservadora 

seguindo à risca as regras de conservadorismo já levadas a cabo por esta equipa (a esse 

respeito ver Palma-Oliveira et al, 2012)  

 

Neste contexto coloca-se a questão de se enquadrar qual será o tipo de monitorização mais 

adequada para este impacte negativo mas pouco significativo na qualidade do ar que 

ultrapasse as condições impostas no plano de gestão e de análise decorrentes da legislação 

aplicável. Em Portugal, ao contrário de outros países onde o cumprimento escrupuloso dessas 

condições é suficiente tem havido diferentes abordagens. Por um lado tem sido realizados 

alguns estudos, denominados epidemiológicos onde se tenta monitorizar uma suposta 

população controle em certos indicadores comparando-se com um população experimental 

(supostamente diferenciados pela exposição ás emissões que se querem estudar). Esse foi o 

caminho da Valorsul e da Lipor essencialmente por razões históricas (Miguel, 2013) e 

psicossociais determinadas pelas reações negativas que as populações demonstraram em 

relação á queima de resíduos. A outra opção tem sido utilizar monitorização com biomonitores 

(nomeadamente líquenes) que, devido ás suas especificidades biológicas, são bons indicadores 

e acima de tudo, os primeiros indicadores de alterações na qualidade do ar. Esse caminho tem 

sido seguido, com muito bons resultados, pela Secil no caso da co-incineração e em zonas de 

indústrias pesadas como na região de Sines.  

Existem várias dificuldades técnicas e científicas para a utilização de estudos supostamente 

epidemiológicos nestes casos como explicar-se-á de seguida.  

A necessidade de corroborar os resultados da análise de risco é, de um ponto de vista 

puramente científico, fortemente discutível. Se a análise de risco é reconhecida 

internacionalmente como uma das melhores técnicas para um conjunto alargado de 

problemas é-o por permitir, em condições conservadoras (i.e., utilizando os cenários mais 

extremados para a proteção do ambiente e da saúde humana), obter um quadro agregado de 

potenciais efeitos que os estudos epidemiológicos não permitem. Assim é de algum modo 

contraditório realizar um estudo deste jaez para corroborar a análise de risco quando esta foi 

realizada por permitir a aplicação de uma técnica mais exata face às condições específicas do 

problema. Ademais quando essa análise demonstrou risco classificado como “de minimis”. 

Tal como será descrito adiante, num estudo epidemiológico na comunidade perto da fonte de 

emissões, será bastante improvável que se descubra alguma doença que possa, com um nível 
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de confiança aceitável, ser atribuído aquela. Isto deve-se principalmente à falta de “potência” 

que permita fornecer resultados informativos válidos. As razões para tal serão descritas de 

seguida. 

 Os estudos existentes sobre análise de risco e de emissões das modernas 

incineradoras (como aliás se reconhece nos Anexos Técnicos da Convenção de 

Estocolmo, ver Guidelines on best available techniques and provisional guidance on 

best environmental practices relevant to Article 5 and Annex C of the Stockholm 

Convention on Persistent Organic Pollutants) demonstram que as suas emissões estão 

normalmente abaixo dos limites legais. Assim não existe a possibilidade de se avançar 

com qualquer hipótese de carácter causal sobre efeitos na saúde pública. i.e., e dito de 

outro modo com a inexistência de uma hipótese A priori no estudo (tal como e por 

exemplo, as emissões causam uma maior incidência de cancro no cérebro na 

população que vive num raio de 3km), o estudo teria que procurar sem dúvida um 

largo espectro de possíveis problemas de saúde. A variabilidade normal dos níveis de 

prevalência e dos factores pertinentes para a saúde (Ex: fumador, antecedentes 

familiares) nas populações estudadas – mesmo na ausência de qualquer tipo de efeito 

devido às emissões - provocariam algumas diferenças com significância estatística 

relativas aos valores esperados (como referido acima as centenas de pessoas dentro 

da área da dispersão de poluentes fariam com que a variação de um ou dois casos em 

relação a uma suposta população controle assumisse significado estatístico sem que 

isso tivesse qualquer significado). Pelo que não seria possível identificar quais os 

resultados que são realmente causais e não aleatórios, ou seja, quais os resultados que 

estariam associados à fonte de poluição. Aliás basta analisar alguns relatórios da 

monitorização da saúde pública da Valorsul para se verificar que mesmo no caso de 

diferenças estatisticamente significativas entre as populações não se pode concluir o 

que se quer que fosse sobre as suas causas ou, ainda mais claramente sobre a 

existência de um efeito das emissões da incineradora.  

 A população exposta às emissões (Ex: sujeitos que vivem num raio de X quilómetros na 

direcção X) é, como se provou no EIA, bastante pequena para que seja possível efetuar 

um estudo epidemiológico. Estudos robustos sobre casos de cancro em comunidades 

próximas de fontes de emissões incluem, no mínimo, dezenas de milhares de 

indivíduos potencialmente expostos (Combs, 2003); normalmente os estudos têm 

amostras de 100,000 indivíduos ou mais ( Floret et al, 2003; Viel et al, 2000 Zambon et 
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al 2007). A comunidade potencialmente afectada é no máximo de algumas centenas 

de pessoas, o que limitaria drasticamente a potência do estudo para detectar algum 

tipo de efeito devido à exposição.  

 Se a exposição é fraca (i.e., se como foi provado não só as emissões são muito abaixo 

dos limites como as suas condições especificas de deposição levam a muitos baixos 

valores) um estudo sobre a incidência de cancro numa qualquer comunidade não tem 

poder, e logo não é informativo. Naturalmente, quanto mais baixa é exposição, menor 

o potencial efeito na saúde, logo quanto menor for o potencial efeito, mais difícil é a 

sua detecção. Por exemplo baseados em valores muito semelhantes em termos de 

dispersão os resultados realizados a partir das emissões da Secil- Outão demonstram 

que a poluição criada no ambiente local é bastante baixa. Por exemplo, o modelo 

utilizado no estudo indica que a fábrica emite um nível muito baixo de mercúrio e de 

dioxinas e furanos para o ar (PCDD/PCDFs)). – um valor muito inferior a 1% dos níveis 

já existentes nas zonas residenciais mais próximas. Esses dados já foram publicados 

(ver por exemplo Ames et al, 2012 e Zemba et al., 2011) 

 A biomonitorização tem demonstrado em Portugal e em outros países uma grande 

capacidade no detalhe e perfis de poluentes como demonstram os estudos realizados 

na Península de Setúbal que são bastantes consistentes com o perfil de certas 

concentrações de POPs apontados pela da OMS. Assim o estudo dos líquenes, que são 

conhecidos por absorver os poluentes existentes no ar e portanto funcionarem como 

indicadores locais de poluição atmosférica tal como as dioxinas e furanos 

(PCDD/PCDFs), não demonstram que a Secil Outão acrescente níveis de emissões 

discerníveis para a atmosfera (ver Augusto et al.,2004).  

 Em contraste, os estudos epidemiológicos geralmente dizem respeito a grandes 

emissores (Ex, Viel et al., 2000; Zambon et al.,2007). Por exemplo, numa incineradora 

municipal em Besançon, França ocorreu um aumento estatisticamente significativo de 

casos de sarcomas (tumores dos tecidos moles) e de Linfoma não-Hodgkin. As dioxinas 

e furanos medidos nos efluentes gasosos (stack emissions) atingiram concentrações de 

16.3 ng/I-TEQ/m3, que estão bastante acima dos limites legais (Viel et al.,2000;Floret 

et al., 2003). Além disso, se a exposição (as emissões) é fraca, é ainda mais difícil 

identificar uma população que serve apropriadamente de comparação, pois as 

diferenças entre afectados pelas emissões e não afectados, podem não diferir de 

forma vincada. 
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 Como o cancro (incluindo os quimicamente induzidos) se desenvolve lentamente, um 

estudo sobre cancro numa comunidade apenas possui potência e permitirá conclusões 

se, primeiro, for exposta à fonte durante vários anos, e segundo, que possa ser 

seguida, ao longo de décadas, em termos de desenvolvimento de casos de cancro. A 

combinação entre o tamanho da população e os anos de acompanhamento dá-nos 

uma variável “pessoa-ano” (person-year). Apenas estudos epidemiológicos com várias 

centenas de observações de “pessoas-ano” podem esperar encontrar uma relação 

entre exposição e doença. No presente caso existiriam poucas observações de 

“pessoa-ano” para sustentar diferenças estatisticamente significativas na prevalência 

de doenças (disease rate) quando comparados com o esperado. 

 Por outro lado para que este possível trabalho fosse classificado como um estudo de 

epidemiologia ambiental - a ciência que estuda os efeitos na saúde humana de 

factores físicos, biológicos ou químicos - era necessário que pudesse ser classificado 

como um dos dois tipos de estudo da epidemiologia ambiental. Coisa que não se 

enquadra em nenhum dos estudos realizados ou programados até ao momento. Como 

se torna claro para se poder classificar algumas das causas específicas da prevalência 

de certas doenças deveria ser possível identificar as exposições passadas, ou 

acompanhar as futuras, e isso implica sempre uma análise de exposição aos elementos 

potencialmente perigosos com as exigências técnicas apresentadas acima e que são 

impossíveis neste caso (ver Koluru 1996 e figura seguinte). 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 
439/563 

 

Figura 5.2.33 - Modelos de Estudo de Epidemiologia Ambiental. 

 Outro factor que pode reduzir o poder do estudo é a mobilidade da população. Se os 

sujeitos saírem ou entrarem na área de exposição, então a sua exposição diminui, e 

pode ser difícil ou impossível localizar os sujeitos e a sua saúde ao longo do tempo. 

 Um estudo epidemiológico que seja válido e útil também requer o seguinte, que, em 

Portugal e para uma equipa de investigação governamental ou não, será muito difícil 

de obter: 

o Nomes, ou identificações pessoais, moradas físicas, datas de nascimento, datas de 

óbitos, e outras informações pessoais de todos os sujeitos residentes na área de 

interesse e em qualquer outra área de referência. 

o Base de dados sobre saúde onde uma grande percentagem de casos de doença 

(ex: Cancro, asma) a serem registados de modo preciso e sem enviesamentos. 

o Um registo preciso sobre certidões de óbitos  

o Uma alta taxa de participação dos sujeitos em estudo, mas uma vez de forma 

precisa e sem enviesamentos 

 Estes aspectos são decerto uma das razões pelas quais a vigilância epidemiológica em 

Portugal é da competência das entidades de saúde (Decreto-Lei n.º 336/93, de 29 de 

Setembro). De sublinhar que a necessidade e a profundidade dos dados requeridos, 

levantam duvidas sobre a exequibilidade pratica de um estudo desta natureza.  

 Ademais colocam-se sérias reservas quanto à possibilidade de a Secil tratar os dados 

pessoais dos cidadãos que vierem a constituir as populações-alvo, atendendo à lei 

vigente de proteção de dados pessoais. 



 
 

   

 

 
440/563 

Em conclusão, se, no nosso país, os exemplos de análise de risco deste género não 

abundam, estas metodologias são, contudo, comuns no outro lado do Atlântico e em toda 

a Europa. Nos últimos anos têm sido consideradas essenciais pela EU numa série alargada 

de problemas.  

Essa visão da análise realizada está, porventura, relacionada com a diversidade de 

metodologias com a mesma denominação genérica (ver Palma-Oliveira, 1998, e Shatkin et 

all. 2001).  

No entanto tanto a metodologia utilizada nos estudos de dispersão constantes do EIA 

como a metodologia utilizada na Análise de Risco nela baseada, foram totalmente 

baseadas nas regras e modelos aprovados pela EPA. Existem razões científicas claras que 

permitem justificar tanto as conclusões das análises realizadas como a justeza das 

monitorizações propostas. A análise de risco levada a efeito é particularmente adequada 

porque: 

 Analisa os efeitos cumulativos de todos os poluentes podendo identificar as áreas de 

maior deposição. O risco é sempre analisado do ponto de vista cumulativo e não 

através de efeitos isolados. Todas as emissões (nos seus componentes) foram 

avaliadas cumulativamente analisando a Toxidade Humana e Ecológica, o potencial de 

Acumulação e a Persistência, estimando-se os seus efeitos como um todo em termos 

de doenças cancerígenas e não-cancerígenas. 

 Avaliou-se os cenários mais negativos possíveis de forma muito conservadora (ou seja 

sempre considerando o peso da estimativa de modo muito defensivo para a saúde 

humana e para o ambiente – todas as emissões dos diversos congéneres das dioxinas 

são considerados como igualmente nocivos) 

 Utilizou-se uma Análise de Exposição Múltipla em que os efeitos são avaliados 

separada e cumulativamente utilizando o melhor conhecimento existente em cada 

momento de potencial exposição. 

 Foram analisados vários cenários um dos quais corresponde a emissões muitíssimo 

mais altas que as verificadas na laboração. Mesmo com esses cenários extremos a 

conclusão não sofreu alteração. 

Um das conclusões científicas mais bem estabelecidas nesta área é o encarar do fenómeno 

da influência dos poluentes (por exemplo metais pesados e dioxinas) no Ambiente e nos 

Seres Humanas como algo que se processa através de múltiplas fases e “pathways”. Isto 
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implica que a exposição humana às dioxinas, por exemplo, se pode ser feita por inalação 

direta das mesmas, chega em mais de 95% através de mecanismos de bio-acumulação. 

Esses mecanismos foram analisados exaustivamente. 

No entanto a questão mais importante é que, no caso das emissões de metais pesados e 

dioxinas, por exemplo, para que entrem na via da bio-acumulação é necessário que se 

encontrem no ar e que se depositem no solo. Se se conseguir identificar, analisar e 

quantificar esses poluentes no ar teremos uma quantificação precisa do que pode chegar 

ao ambiente, ao biota e aos seres humanos. I.e., antes de chegar aos humanos terá 

necessariamente de se encontrar no ar e se depositar no solo. Com este trabalho qualquer 

deposição mais ou menos elevada será notada. Assim esta monitorização permite detectar 

qualquer variação que é, de acordo com a melhor ciência existente, condição que tem que 

ser verificada antes de haver qualquer problema quer com o Ambiente quer com a Saúde 

Humana. Assim a propor-se qualquer monitorização ela deverá basear-se na porta de 

entrada, naquilo que antecede a bioacumulação que é a alteração significativa nas 

concentrações no ar.  

A garantia da saúde das populações deve ser feita através a) do cumprimento da lei, b) da 

verificação continuada de que não existem alterações de emissões e c), se necessário, por 

um sistema de biomonitorização que será proposto no capitulo respectivo.   

5.2.8 Medidas de minimização 

Toda a conceção da unidade teve por base a mitigação deste impactes como seguidamente se 

descreve: 

A instalação foi delineada de forma a não ocorrerem emissões fugitivas e a tipologia de 

resíduos, associada à armazenagem refrigerada dos RHP e SPOA, antes do seu envio para 

incineração, não gera odores. 

A chaminé de 30 metros, foi assim dimensionada após a realização dos necessários estudos, 

garantindo-se o reduzido impacte das emissões, não sendo previsível qualquer excedência a 

qualquer um dos poluentes contemplados na legislação nacional em vigor, que seja de atribuir 

ao funcionamento do CIGR. 

Aquando da descarga dos resíduos no CIGR, será efetuada a deteção de radioatividade nos 

contentores com resíduos, provenientes dos clientes identificados na “Lista de Clientes 
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eventuais produtores de resíduos radioativos”, utilizando um detetor de radiação portátil e 

efetuando o registo dos dados em impresso próprio. 

Na câmara de combustão será instalado um queimador abastecido a gás natural que garante a 

temperatura necessária para a gaseificação / combustão dos resíduos, nomeadamente do 

início do processo. Esta combustão em funcionamento estabilizado dá-se sem qualquer apoio 

de combustível, sendo o funcionamento devidamente automatizado de modo a que o 

consumo de combustível seja sempre o mínimo necessário. 

O incinerador de câmara rotativa, encontra-se instalado com uma inclinação longitudinal de 

2%. Esta inclinação conjugada com o movimento de rotação, faz deslocar as escórias, para o 

ponto da sua recolha. Esta é feita em sistema de leito húmido, o que evita a eventual dispersão 

aérea dos seus componentes mais leves.  

Por fim, de forma a garantir o cumprimento integral dos valores limite de emissão aplicáveis à 

incineração de resíduos, de acordo com os requisitos do Decreto-Lei n.º 85/2005, foram 

considerados os seguintes sistemas de tratamento dos gases de combustão, da linha de 

incineração de resíduos: 

 Reação não catalítica seletiva (SNCR) para remoção do NOx, após saída de gases na 

câmara de pós combustão; 

 Adição de bicarbonato (cal) e de carvão ativado como aditivos 

 Filtro de Mangas 

Assim, à saída do sistema de tratamento, os gases irão cumprir os valores limite aplicáveis, 

designadamente os que estão definidos no Anexo V do Decreto-Lei n.º 85/2005. 

Em resumo, analisada a importância das emissões atmosféricas resultantes da circulação 

automóvel induzida pelo CIGR na qualidade do ar nas zonas envolventes, bem como das 

emissões resultantes do processo de incineração, verifica-se que as estimativas de 

concentração de poluentes atmosféricos efetuadas para o local e zona envolvente, levam a 

prever que não existirão agravamentos, tendo em consideração o acréscimo trazido pela 

unidade. 
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5.3 BIOLOGIA / ECOLOGIA 

5.3.1 Principais valores ecológicos da área de estudo 

A área de estudo do projeto do Centro Integrado de Gestão de Resíduos (CIGR), integrado no 

Eco parque do Relvão, não intersecta qualquer área classificada incluída no Sistema Nacional 

de Áreas Classificadas (Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de Julho) ou IBA. 

Em termos de ocupação do solo, a área é dominada por extensas áreas florestais, 

maioritariamente eucaliptais, por povoamentos de sobreiro e matos, destacando-se ainda a 

forte área humanizada, afeta à presença atual do Eco Parque do Relvão. Identificaram-se 

manchas de biótopos com correspondência a habitats naturais e semi-maturais incluídos nos 

anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, nomeadamente, as charnecas secas 

europeias (habitat 4030) e montados de Quercus spp. de folha perene (habitat 6310). 

Foram inventariadas para a zona 120 espécies florísticas com ocorrência potencial, das quais 

se destacam algumas espécies constantes dos anexos B-II e/ ou B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, 

de 24 de Abril, designadamente, Halimium verticillatum, Euphorbia transtagana, Thymus 

villosus subsp. villosus e a borrazeira-branca (Salix salvifolia subsp. australis), sendo estas as 

espécies mais relevantes para a conservação. Identificam-se ainda 3 espécies incluídas no 

anexo B-V do Decreto-Lei n.º 140/99, as campainhas-amarelas (Narcissus bulbocodium), 

gilbardeira (Ruscus aculeatus) e maios (Iris lusitanica). Tendo em conta que a envolvente 

imediata do projeto se encontra sujeita a uma elevada alteração por presença de 

infraestruturas, considera-se pouco expectável que as espécies referidas aqui ocorram. 

O elenco faunístico inventariado para a área de estudo conta com 157 espécies de 

vertebrados, das quais 18 apresentam estatuto de ameaça, os quais se incluem nos grupos dos 

répteis, avifauna e mamíferos. Tendo em conta a forte presença humana, principalmente na 

envolvente próxima ao projeto, considera-se, de um modo geral, pouco provável a ocorrência 

destas espécies com elevado valor conservacionista. Nesta área, a escassez dos biótopos 

preferenciais de ocorrência também limita a presença de algumas espécies com estatuto, 

como o caso de espécies aquáticas (e.g. cegonha-preta (Ciconia nigra) ou colhereiro (Platalea 

leucorodia)) que não encontram aqui biótopo adequado. 

Face aos valores naturais presentes na área de estudo não foram identificadas áreas de maior 

relevância ecológica.   
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5.3.2 Metodologia 

5.3.2.1 Identificação das principais ações e impactes 

Atendendo à tipologia do Projeto em avaliação, bem como ao facto de não incluir uma fase de 

construção (apenas envolve a instalação dos equipamentos do CIGR em edifício já existente) e 

aos valores ecológicos identificados nas áreas a intervencionar considera-se que os principais 

impactes para a ecologia decorrentes do projeto do Centro Integrado de Gestão de Resíduos 

correspondem genericamente aos listados abaixo: 

 Alterações comportamentais das espécies de fauna devido à perturbação (fases de 

instalação e exploração); 

 Mortalidade de espécimes por causas não naturais (e.g. atropelamento) (fases de 

instalação e exploração); 

 Contaminação do meio aquático (fase de exploração); 

No quadro que se segue listam-se as ações consideras geradoras de impacte ao nível da 

componente ecológica. 

Quadro 5.3.1- Ações consideradas na análise dos impactes do projeto do Centro Integrado de Gestão de 

Resíduos. 

Fase Ação 

Instalação  
C1 – Aumento da utilização humana e movimentação de veículos 

pesados 

Exploração 

E1 – Aumento da utilização humana e movimentação de veículos 

pesados 

E2 – Produção de ruído  

E3 – Emissão de gases/ poeiras poluentes 

E4 – Produção de efluentes líquidos poluentes 

Desativação C1 – Circulação de maquinaria e veículos pesados afetos à obra 
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5.3.2.2 Atributos caracterizadores dos impactes 

Nos pontos seguintes pretende-se identificar, qualificar, quantificar e avaliar os potenciais 

impactes resultantes da fase de instalação dos equipamentos, exploração e desativação do 

projeto em análise nos componentes ecológicos dos ecossistemas.  

A qualificação e quantificação de cada um dos impactes identificados foram efetuadas de 

acordo com os atributos constantes do quadro que se segue. A cada um dos parâmetros 

descritores da tipologia dos impactes foi atribuída uma pontuação compreendida entre 0 e 10 

consoante o seu nível. 

Quadro 5.3.2 - Atributos considerados para a classificação de impactes no descritor Ecologia. 

Atributo / Descrição Categorias Critérios Pontuação 

Sentido 

Efeito que o impacte 

tem no recetor 

Positivo Quando é responsável por algum efeito benéfico 

- 
Negativo Quando não é responsável por efeitos benéficos 

Valor ecológico do recetor de impacte 

Reflete a 

importância do 

recetor do ponto de 

vista da conservação 

Muito elevada 

Biótopos com valores de IVB > 8,0; 

Espécies ou Habitats prioritários segundo o Decreto-Lei n.º 

140/99 (alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005). 

10 

Elevada 

Biótopos com valores de IVB entre 6,0 e 8,0; 

Habitats de interesse comunitário de acordo com o Anexo B-I 

do Decreto-Lei n.º 140/99 (alterado pelo Decreto-Lei n.º 

49/2005) e pouco comuns no território nacional. 

Espécies florísticas protegidas por legislação nacional, excluindo 

espécies do Anexo B-V do Decreto-Lei n.º 140/99 (alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005), e/ou endemismos lusitanos. 

Espécies faunísticas com estatuto de conservação de 

Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável (Cabral et al., 

2006) e que constam nos anexos A-I (avifauna) e B-II (restantes 

grupos) do Decreto-Lei n.º 140/99 (alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 49/2005). 

7,5 
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Atributo / Descrição Categorias Critérios Pontuação 

Média 

Biótopos com valores de IVB entre 4,0 e 6,0; 

Habitats de interesse comunitário de acordo com o Anexo B-I 

do Decreto-Lei n.º 140/99 (alterado pelo Decreto-Lei n.º 

49/2005), não incluídos no nível "elevado". 

Espécies identificadas como de maior relevância ecológica (de 

acordo com os critérios definidos no capítulo da metodologia – 

Identificação de Áreas de Maior Relevância Ecológica) não 

incluídas no nível "elevado" 

5 

Baixa 

Biótopos com valores de IVB entre 2,0 e 4,0; 

Todas as espécies faunísticas e florísticas sem estatuto de 

conservação. 

2,5 

Muito baixa Biótopos com valores de IVB <2; 1 

Duração 

Tempo de incidência 

do impacte sobre o 

recetor 

Permanente Se o impacte se prolonga por toda a fase a que diz respeito. 10 

Temporário 
Se o impacte se verifica apenas durante um determinado 

período da fase a que se refere. 
1 

Reversibilidade 

Capacidade do 

recetor recuperar 

após o término do 

impacte 

Irrecuperável 
As consequências do impacte não são reversíveis, mesmo com a 

ação humana. 
10 

Recuperável Através de ação humana é possível repor a situação inicial. 5 

Reversível 
O próprio meio consegue repor a situação inicial com o decorrer 

do tempo. 
1 

Probabilidade 

Probabilidade de 

ocorrência do 

impacte ocorrer e 

de afetar o recetor 

Certa - 10 

Muito 

provável 
- 7,5 
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Atributo / Descrição Categorias Critérios Pontuação 

Provável - 5 

Improvável - 1 

Âmbito de influência 

Escala de afetação 

do recetor, 

atendendo à sua 

distribuição em 

Portugal 

Nacional - 5 

Regional - 3 

Local - 1 

Magnitude    

Percentagem da 

área de estudo 

afetada pelo projeto 

ou percentagem da 

população da 

espécie afetada, no 

caso da fauna 

Muito elevada Superior a 80% 10 

Elevada Entre 60 a 80% 7,5 

Média Entre 40 a 60% 5 

Baixa Entre 20 a 40% 2,5 

Muito baixa Inferior a 20% 1 

 

A significância de cada impacte foi obtida através do cálculo de uma média ponderada da 

pontuação de cada um dos atributos (exceto o sentido, uma vez que o seu significado não é 

hierarquizável), utilizando a seguinte fórmula: 

Significância = (3 x Valor ecológico do recetor de impacte + Duração + Reversibilidade + 

Probabilidade + 3 x Âmbito de influência + 6 x Magnitude) / 15 

De acordo com a pontuação final, a significância do impacte (ou impacte global) foi classificada 

em: 

 Muito baixa (ou muito pouco significativo) - pontuação entre 0,0 e 1,9; 

 Baixa (ou pouco significativo) - pontuação entre 2,0 e 3,9; 

 Moderada (ou moderadamente significativo) - pontuação entre 4,0 e 5,9; 

 Elevada (ou significativo) - pontuação entre 6,0 e 7,9; 
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 Muito elevada (ou muito significativo) - pontuação superior a 8,0.   

 

5.3.3 Resultados 

A metodologia acima descrita foi aplicada a todos os potenciais impactes resultantes da 

instalação dos equipamentos do CIGR, sua exploração e desativação. Nos capítulos seguintes, 

apresentam-se as matrizes de qualificação e quantificação de impactes, a sua descrição e as 

ações que os originam. Para os mais significativos, ou sempre que necessário (nos restantes 

casos), adiciona-se um texto explicativo dos mesmos.  

Como já foi referido, o projeto em análise consiste na instalação dos equipamentos do CIGR 

(designada por Fase de Instalação), a qual será efetuada no interior dos limites duma área já 

construída (i.e. pavilhão tipo nave industrial), do funcionamento dos equipamentos (Fase de 

Exploração) e desmantelamento dos mesmos (Fase de Desativação). 

5.3.3.1 Fase de instalação 

Nesta fase, a área do CIGR já se encontra totalmente intervencionada e as infraestruturas 

construídas, verificando-se que ações como a desmatação da área, movimentações de terras 

(escavações, aterros e terraplanagens) e circulação de veículos pesados utilizados na 

construção, consideradas como as ações que conduzem a impactes mais negativos e 

significativos, decorreram de forma independente deste projeto. Os equipamentos do CIGR 

serão instalados nesta área existente e previamente intervencionada, pelo que não são 

esperados impactes diretos sobre a flora e vegetação decorrentes da fase de instalação 

(Desenho EIA.00.BIO.03-1 e EIA.00.BIO.03-2). Refira-se que a área do projeto já tem acessos e 

estaleiro construído, não se prevendo do mesmo modo a necessidade de abertura de novas 

infraestruturas temporárias. 

No que respeita a espécies florísticas com estatuto de conservação desfavorável ou com 

proteção por legislação nacional (e.g. sobreiro, Quercus suber) verifica-se que não está 

prevista qualquer afetação, já que a instalação dos equipamentos está limitada à zona 

construída previamente. 

Os impactes resultantes das ações de instalação do CIGR nas comunidades florísticas 

consideram-se como não significativos, tendo em conta que não se prevê a afetação de 

qualquer biótopo, habitat natural constante da Diretiva Habitats ou espécies florísticas com 

valor ecológico ou conservacionista, dada a sua inserção num ambiente artificializado. 
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Quanto às comunidades faunísticas, prevê-se que as ações de montagem dos equipamentos 

conduzam a um ligeiro aumento da presença humana na zona e do ruído, e 

consequentemente ao acréscimo da perturbação ambiental. O incremento do tráfego 

associado aos trabalhos (movimento de maquinas e camiões na área de estudo) pode também 

aumentar ligeiramente o risco de atropelamento de anfíbios, répteis e micromamíferos, dada 

a sua reduzida mortalidade. No entanto, há a considerar que a área de implantação do projeto 

já se encontra atualmente humanizada, com presença de infra-estruturas com um nível de 

perturbação associado acentuado (i.e. aterros sanitários) em áreas vizinhas, cuja exploração 

implica um tráfego intenso de camiões e pessoal, o qual foi confirmado durante o trabalho de 

campo.  

Os impactes sobre as comunidades faunísticas derivados da fase de instalação são 

considerados, de um modo geral, como muito pouco significativos e de muito baixa 

magnitude, tendo em conta a reduzida dimensão do projeto, o seu carácter localizado e a sua 

inserção numa área humanizada (ver próximo quadro). 
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Quadro 5.3.3 – Ações, efeitos, impactes e significâncias, a ocorrer sobre a fauna, durante a fase de Instalação do CIGR. 

   
Valor 

ecológico 
do 

recetor 
de 

impacte 

x3 

Avaliação do Impacte 
Classificação 
do Impacte 

Grupo 
Ação 

geradora de 
impacte 

Impacte Sentido Duração Reversibilidade Probabilidade 

Âmbito 
de 

Influênci
a 

x3 Magnitud
e x6 Significância 

Fauna 

C1 - 
Aumento da 

utilização 
humana e 

movimentaçã
o de veículos 

pesados 

Alterações 
comportamentais 

das espécies 
faunísticas 

Baixa 
7,5 Negativo 

Temporári
o Reversível Provável Local 

3 
Muito baixa 

6 
Muito baixa 

2,5 1 1 5 1 1 1,6 

Mortalidade de 
espécimes por 
atropelamento 

Baixa 

7,5 Negativo 

Temporári
o Reversível Provável Local 

3 

Muito baixa 

6 

Muito baixa 

2,5 1 1 5 1 1 1,6 
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5.3.3.2 Fase de exploração 

De acordo com a avaliação efetuada, espera-se que a fase de exploração seja responsável, de 

uma forma geral, por impactes de baixa significância. O aumento da utilização humana e 

movimentação de veículos pesados pode conduzir a um ligeiro aumento da perturbação sobre 

as comunidades faunísticas que aqui ocorrem, bem como da mortalidade por atropelamento, 

em especial de espécies com reduzida mobilidade, como a herpetofauna. Contudo, tendo em 

conta que o Eco Parque do Relvão já tem uma utilização intensa, considera-se que o impacte 

será pouco significativo, com âmbito local e magnitude muito baixa (ver próximo quadro).  

Outro impacte identificado é o aumento do ruído associado ao funcionamento dos 

equipamentos, bem como ao funcionamento dos camiões de transporte de resíduos, que 

poderá conduzir ao aumento da perturbação sobre as comunidades faunísticas que utilizam a 

área, com especial importância para as espécies mais sensíveis. A considerar há o facto das 

comunidades faunísticas inseridas na zona já estarem sujeitas a elevados níveis de ruído 

provenientes das movimentações de veículos de e para o Eco Parque e outras maquinarias 

pesadas que aí laboram.  

Este aspecto é confirmado pelos resultados da simulação realizada no âmbito deste relatório 

que demonstra os impactes muito limitados, em termos espaciais, do ruído decorrente das 

intalações. O impacte dai decorrente é confinado às zonas já ocupadas, ou a ocupar dentro do 

perímetro da Resitejo, de forma industrial (saliente-se o facto do presente projecto apenas 

acrescer de 2 veículos pesados). Desta forma, considera-se que os impactes resultantes do 

aumento de ruído deverão ser pouco significativos (ver próximo quadro). 

A eventual descarga de águas residuais não tratadas para o meio envolvente, em particular 

para as linhas de água, na sequência de derrames e fugas, com eventual contaminação dos 

habitats, poderá ter consequências negativas nas comunidades florísticas e faunísticas que 

aqui ocorrem, com especial importância para as comunidades que dependem do meio 

aquático, como os anfíbios.  

Considera-se ainda a possibilidade de existência de acidentes com os veículos pesados de 

transporte de resíduos perigosos, durante o percurso de transporte, a qual pode originar 

contaminações do meio, com especial importância para o meio aquático. Como consequência 

as comunidades faunísticas poderão ser alteradas como consequência deste impacte negativo. 
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Este impacte classifica-se com significância baixa, sendo improvável e com magnitude 

indeterminada (ver próximo quadro). 

Com base na análise efetuada e tendo em conta a informação disponível considera-se que os 

impactes identificados são, de um modo geral, pouco a muito pouco significativos e com baixa 

magnitude, sendo passíveis de minimização, pelo que se recomenda o cumprimento das 

medidas de minimização propostas. Importa referir que as medidas de prevenção e segurança 

previstas no projeto diminuem significativamente a probabilidade de ocorrência desta 

situação. 
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Quadro 5.3.4 – Ações, efeitos, impactes e significâncias, a ocorrer sobre todos os grupos, durante a fase de exploração do CIGR. 

   
Valor 

ecológico 
do 

recetor 
de 

impacte 

x3 

Avaliação do Impacte 
Classificação 
do Impacte 

Exploração 
Ação 

geradora de 
impacte 

Impacte Sentido Duração Reversibilidade Probabilidade 
Âmbito 

de 
Influência 

x3 Magnitude x6 Significância 

Fauna 

E1 – Aumento 
da utilização 
humana e 

movimentação 
de veículos 

pesados 

Alterações 
comportamentais 

das espécies 
faunísticas 

Baixa 

7,5 Negativo 

Permanente Recuperável Provável Local 

3 

Muito baixa 

6 

Baixa 

2,5 10 5 5 1 1 2,4 

Mortalidade de 
espécies por 
causas não 
naturais 

(atropelamento) 

Baixa 

7,5 Negativo 

Permanente Irrecuperável Provável Local 

3 

Muito baixa 

6 

Baixa 

2,5 10 10 5 1 1 2,8 

E2 – 
Produção de 

ruído 

Alterações 
comportamentais 

das espécies 
faunísticas 

Baixa 

7,5 Negativo 

Temporário Reversível Provável Local 

3 

Muito baixa 

6 

Muito Baixa 

2,5 1 1 5 1 1 1,6 

E2 – Emissão 
de gases/ 
poeiras 

poluentes 

Contaminação 
do meio 

Média 
15 Negativo 

Temporário Reversível Improvável Local 
9 

Muito baixa 
6 

Muito Baixa 

5 1 1 1 1 1 1,8 
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Valor 

ecológico 
do 

recetor 
de 

impacte 

x3 

Avaliação do Impacte 
Classificação 
do Impacte 

Exploração 
Ação 

geradora de 
impacte 

Impacte Sentido Duração Reversibilidade Probabilidade 
Âmbito 

de 
Influência 

x3 Magnitude x6 Significância 

E3 – 
Produção de 

efluentes 
líquidos 

poluentes 

Contaminação 
do meio aquático 

Média 

15 Negativo 

Temporário Reversível Improvável Regional 

9 

Muito baixa 

6 

Baixa 

5 1 1 1 3 1 2,2 

E4 – 
Acidentes 

com veículos 
de transporte 
de resíduos 
perigosos 

Contaminação 
do meio aquático 

Média 

15 Negativo 

Temporário Reversível Improvável Local 

9 Indeterminada 

Baixa 

 
5 1 1 1 1 2,3 
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Em resultado do processo de incineração resulta a produção de gases e partículas sólidas 

poluentes, estando previsto o tratamento dos gases de forma a remover os elementos nocivos 

(e.g. ácido clorídrico, óxidos de enxofre, ácido fluorídrico, dioxinas, furanos, metais pesados),e 

também que haja uma passagem destes produtos por um filtro de mangas de forma a reter as 

partículas. Está também prevista a implementação de um sistema de medição e registo on-line 

de poluentes critério listados no Decreto-Lei n.º 85/2005, que permite garantir o cumprimento 

dos limites de emissão ai fixados. Será ainda implementado um sistema de monitorização 

pontual de dioxinas e furanos e metais pesados de acordo com esse documento legal. Refira-

se que de acordo com o relatório de análise da Qualidade do Ar, tendo sido analisada a 

importância das emissões atmosféricas resultantes da exploração do CIGR, é concluido que 

não se prevê um agravamento, tendo em consideração o acréscimo trazido pela unidade. 

Neste sentido foi efectuada uma Avaliação de risco ecológio (Screening-level Ecological Risk 

Assessment (SLERAP)) cujas principais inferências se apresentam de seguida. 

Avaliação de risco ecológico 

Foi usada uma avaliação de risco ecológico recorrendo ao modelo screening level para analisar 

a probabilidade que existe dos Químicos Potencialmente Preocupantes (QPP)9  emitidos pelo 

CIGR afectarem a flora e a fauna. Enquanto o Human Health Risk Assessment Protocol (HHRAP) 

é usado para a avaliação do risco para a saúde humana, o Screening Level Ecological Risk 

Assessment Protocol (SLERAP) para as Unidades de Combustão de Resíduos Perigosos 

constitui-se como um guia de orientação desenhado para avaliar os riscos potenciais para os 

receptores a nível ambiental (Agência de Protecção Ambiental dos Estados Unidos, 1999b). O 

HHRAP e o SLERAP usam os mesmos modelos para estimar em que medida os QPP emitidos 

para a atmosfera se depositam e entram nos ecossistemas terrestres e aquáticos. A partir daí o 

SLERAP avalia as implicações do aumento dos níveis de QPP no ambiente. Uma vez que os 

métodos de avaliação de risco ecológico são menos avançados que os algoritmos utilizados 

para a saúde humana, as técnicas de avaliação são caracterizadas como screening-level.  

Poderá considerar-se que principal foco de água na região da Chamusca engloba a bacia do rio 

Tejo. Considerando os elevados caudais, as emissões de QPP a partir do CIGR (ainda que 

                                                             

9 do inglês Chemicals of Potential Concern – COPCs. 
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considerando uma elevada percentagem de deposição das mesmas no meio aquático), terão 

impactes ínfimos e completamente insignificantes ao nível da qualidade da água. É mais 

provável que as potenciais ameaças ao nível ecológico se concentrem em locais de maior 

deposição de QPP no solo.  Consequentemente a avaliação de risco ecológico focar-se-á nos 

ecossistemas terrestres, em particular nos locais onde se espere maior concentração de 

deposição de emissões do CIGR. 

O potencial para os QPP emitidos para a atmosfera se depositarem e acumularem no solo 

depende principalmente das suas características. De acordo com o Relatório Técnico V (Análise 

de Risco para a saúde e ecologia) é esperado que os metais (inorgânicos) e os PCDD/PCDF 

(dioxinas e furanos) sejam removidos da atmosfera através de processos de deposição por via 

seca e por via húmida; tendo sido utilizado um modelo screening-level para estimar o pior 

cenário de concentrações cumulativas dos QPP na superfície dos solos. 

Teoricamente, uma avaliação de risco ecológico terrestre deve considerar a diversidade de 

plantas animais e aves que podem aceder aos QPP depositados no solo. Para simplificar esta 

situação os receptores ambientais foram de uma forma geral classificados como: plantas, 

invertebrados, mamíferos e aves; e foram definidos valores de referência (benchmark 

screening levels) para os diferentes QPP considerando cada uma das categorias. Os valores de 

referência foram desenhadas de forma a aplicar-se a todos os tipos de solos e de modo a 

proteger as espécies mais sensíveis de cada categoria de receptores. Assim sendo, os valores 

de referência estabelecidos tendem a ser inferiores àqueles que podem ter efectivamente 

efeitos adversos à maior parte das condições concebidas de forma razoável. Relativamente à 

protecção dos mamíferos e das aves, os valores de referência para o solo têm ainda em 

consideração os valores da potencial biotransferência e bioacumulação na cadeia alimentar 

considerando os elementos no topo da cadeia. 

Os valores correspondentes aos Ecological Soil Screening Levels (Eco SSL) da Agência de 

Protecção Ambiental Americana (www.epa.gov/ecotox/ecossl/), que emergiram duma forma 

consensual que incluiu a revisão por diferentes actores, estão disponíveis para a maior parte 

dos QPP avaliados na análise de risco. O Sistema de Informação de Avaliação de Risco (RAIS, 

http://rais.ornl.gov/), desenvolvido e suportado pelo Laboratório Americano de Oak Ridge 

(ORNL), também compilou os valores de referência ecológicos Eco SSL conjuntamente com 

outras fontes e bases de dados que, colectivamente, cobrem uma elevada diversidade de 

receptores ecológicos. Os valores de referência ecológicos são seleccionados para a 
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abordagem screening level, por ordem de hierarquia, considerando em primeiro lugar ou o 

valor Eco SSL mais baixo considerando as 4 categorias de receptores (plantas, invertebrados, 

mamíferos e aves), ou o menor valor de referência (i.e. de maior protecção) considerado pela 

RAIS. 

As concentrações no solo são estimadas com recurso a um modelo recomendado pelo guia da 

HHRAP/SLERAP que assume a deposição de QPP no solo durante muitos anos e que se 

acumulam na sua camada superior. As localizações consideradas foram coincidentes com 

aquelas utilizadas para a avaliação de risco para a saúde humana, referindo em concreto 

aquela que se manifestou como a zona de maior impacto quando examinando o cenário dos 

colaboradores, e a que se revelou como de maior impacto quando avaliando os cenários para 

os residentes/agricultores). O quadro apresentado à frente compara o pior cenário de 

concentrações de QPP da modelação com os valores de referência ecológicos para os solos. 

Nas colunas da direita apresentam-se os Quocientes de Risco Ecológico (QR), calculado como o 

quociente entre as concentrações estimadas e as concentrações de referência. 

Um valor QR abaixo de 1 (UM) indicam que não existe risco ecológico significativo para o 

ambiente ou para as espécies consideradas e que não existe a necessidade de avaliar mais 

profundamente os efeitos dessas emissões num dado ambiente ou espécies. Um QR acima de 

1 indica a possibilidade de riscos significativos para o ambiente ou para as espécies em causa. 

De sublinhar que o valor acima de 1 não implica que ocorra problemas a nível ecológico. 

Significa simplesmente que a possibilidade futura de efeitos negativos não pode ser posta de 

parte e que poderá ser necessário uma avaliação futura mais cuidada. Em caso onde exista um 

QR acima de 1 poderá ser necessário levar em consideração informação especifica sobre os 

valores dos solos e das espécies em causa. 
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Quadro 5.3.5 - Comparações screening level entre as concentrações de pior cenário para deposição de 

QPP no solo e concentrações de referência ecológica. 

Chemical of 
Concern 

Worst-case Estimate 
of Concentration 

(mg/kg) 
Ecological Benchmark (mg/kg) (a) 

Ecological Hazard Quotient (EHQ) 

Resident/ 
Farmer 

Location 

Worker 
Location 

Resident/ 
Farmer Location 

Worker Location 

rsenic 1.35E-07 3.03E-
06 1.80E+01 7.52E-09 1.68E-07 

Antimony 4.11E-09 9.30E-
08 2.70E-01 1.52E-08 3.45E-07 

Cadmium 1.18E-07 2.68E-
06 3.60E-01 3.29E-07 7.45E-06 

Chromium 
(total) 1.69E-03 3.83E-

02 2.60E+01 6.51E-05 1.47E-03 

Chromium 
(hexavalent) 5.08E-04 1.15E-

02 1.30E+02 3.90E-06 8.84E-05 

Cobalt 1.48E-07 3.36E-
06 1.30E+01 1.14E-08 2.58E-07 

Copper 1.98E-05 4.48E-
04 2.80E+01 7.07E-07 1.60E-05 

Lead 3.92E-06 8.87E-
05 1.10E+01 3.56E-07 8.06E-06 

Manganese 1.70E-07 3.86E-
06 2.20E+02 7.75E-10 1.76E-08 

Mercury 8.63E-03 1.10E-
01 1.00E-01 (b) 8.63E-02 1.10E+00 

Nickel 2.83E-07 6.42E-
06 3.80E+01 7.46E-09 1.69E-07 

Thallium 2.48E-03 5.62E-
02 5.70E-02 (b) 4.35E-02 9.86E-01 

Vanadium 2.44E-06 5.53E-
05 7.80E+00 3.13E-07 7.09E-06 

2,3,7,8-TCDD 
TEQs 9.40E-09 2.04E-

07 2.00E-07 (b) 4.70E-02 1.02E+00 

Notes 
a EPA Ecological Soil Screening Levels (ECO-SSLs) based on most sensitive endpoint (plants, invertebrates, avian, or mammalian) 
b ECO-SSL not available; value represents the most sensitive benchmark provided in the ORNL’s Risk Assessment Information 
System 

 

 Todos os QR são inferiores a 1 e muitos deles são muito inferiores a 1 indicando que não 

existem riscos ambientais significativos. Há apenas dois valores que constituem uma excepção 

a esta realidade. Em concreto há a referir os valores de mercúrio e de PCDD/F no local de 

exposição dos trabalhadores. O valor para o thallium também está próximo de 1 neste local. 

Todas estas 3 estimativas são baseadas em comparações com os valores de referência de 

ecotoxicidade mais restritos apresentados pela base de dados da RAIS. Em cada um destes 

casos os valores de referência de ecotoxicidade foram estabelecidos em níveis que se situam 
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no limiar ou abaixo do limiar dos valores de QPP que se verificam habitualmente nos solos.  As 

concentrações de mercúrio que se encontram habitualmente nos solos em condições naturais 

variam entre 0,02 e 0,6 mg/kg (ATSDR, 1999). No caso do tálio verificam-se tipicamente nos 

países Europeus valores da ordem dos 0,66 mg/kg na camada superior dos solos 

(http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/articles/Statistics.pdf), um valor que é dez vezes superior 

ao valor de referência de ecotoxicidade (0,0579), e os valores para as dioxinas e furanos 

variam tipicamente entre os 1-10 ppm, bem diferentes do valor de referência de ecotoxicidade 

de 0,2 ppb. 

Uma análise mais detalhada dos pressupostos de protecção considerados nas estimativas do 

Quociente de Risco sugerem que a avaliação screening level sobrestima consideravelmente os 

riscos potenciais para o ambiente. Uma primeira razão para considerar que os valores do 

quociente se encontram inflacionados respeita à natureza do modelo de 

concentração/deposição. No caso do mercúrio, as previsões de deposição são dominadas pelo 

pressuposto de que pelos vapores de cloreto de mercúrio se depositam de forma imediata, 

tanto pela via húmida como pela via seca. As quantidades de vapores de cloreto de mercúrio 

nas emissões são inferidas a partir de testes fraccionados na chaminé, que são realizados a 

temperaturas muito mais elevadas que as condições habituais. Como os efluentes das 

chaminés arrefecem na atmosfera, é provável que alguns vapores de cloreto de mercúrio se 

condensem em partículas que se depositam de forma menos imediata que as emissões sob 

forma de vapores. Assim as condições de modelação dos efluentes das chaminés podem estar 

a conferir valores muito elevados à fracção dos vapores de cloreto de mercúrio libertados de 

facto em condições ambientais (validade ecológica dos testes laboratoriais), que conduz 

posteriormente à sobrestima dos níveis de deposição de mercúrio nos solos. Acresce que é 

assumido que quando atinge o solo o cloreto de mercúrio este liga na matriz do solo, sem 

considerar o seu elevado nível de solubilidade que permitirá a sua infiltração. Mais, as 

predições das concentrações máximas de QPP nos solos só se aplicam a uma área limitada. Há 

a salientar que os valores de referência da análise screening level para o mercúrio e os 

PCDD/PCDF são baseadas no modelo de cadeia alimentar ecológica em que as espécies de 

predadores do topo consomem animais que também absorveram QPP bioacumuláveis a partir 

de organismos que se situam em níveis inferiores da cadeia alimentar. Como as áreas e os 

padrões de caça e procura de alimento dos diversos predadores são amplos, a extrapolação a 

partir de áreas muito limitadas onde se verifica uma maior concentração de QPP sobrestima 

consideravelmente o risco potencial para o ambiente. Os aumentos de QPP no solo estimadas 
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para o pior cenário da localização agrícola/residente são mais de dez vezes inferiores àquelas 

estimadas para o ponto de impacte máximo localizadas na zona mais próxima do CIGR 

(avaliadas para o cenário dos colaboradores). 

Concluindo, considerando estes factores, e que é provável que o CIGR emita QPP em 

quantidades muito inferiores aos VLE considerados na análise de risco, não são antecipados 

quaisquer impactes significativos para os receptores ecológicos decorrentes das emissões de 

QPP. 

Por fim, refira-se que não se preveem impactes negativos sobre a flora e vegetação, 

resultantes da fase de exploração do CIGR, tendo em conta as medidas preventivas previstas 

para redução de emissões (e.g. poeiras) para o meio ambiente. 

5.3.3.3 Fase de desactivação 

Esta fase consistirá no desmantelamento e retirada de todos os equipamentos da área afeta 

ao CIGR, produtos, materiais e de mobiliário. Esta fase irá assim implicar um aumento da 

circulação de maquinaria e veículos pesados (D1), não se prevendo a necessidade de quaisquer 

movimentações ao nível do solo na área nem na sua envolvente. Considerando que o CIGR se 

insere numa área humanizada (Eco Parque do Relvão) que já apresenta níveis de perturbação 

importantes, considera-se que durante a fase de desativação, não venham a ocorrer impactes 

negativos significativos sobre a flora ou fauna. 

5.3.4 Impactes cumulativos 

Os Impactes Cumulativos de um projeto podem ser definidos como “impactes que resultem de 

ações incrementais do projeto em estudo, por conjugação com outros impactes resultantes de 

ações/projetos passados, presentes ou razoavelmente previsíveis” (Hyder, 1999). Considera-

se, assim, que uma avaliação de impactes cumulativos pressupõe o conhecimento da 

implementação de outros projetos ou planos cujos efeitos possam ser cumulativos face aos do 

projeto em avaliação. Uma vez que não seria viável analisar os impactes cumulativos do 

Projeto em função de todos os projetos existentes ou previstos para a região, na presente 

análise foram tidos em consideração todos os projetos conhecidos, e para os quais existe 

informação de base, considerados relevantes ao nível dos potenciais impactes sobre os valores 

ecológicos presentes. Por outro lado, a análise focou-se nos grupos faunísticos considerados 

mais sensíveis aos impactes do Projeto em estudo e espécies consideradas de maior relevância 

conservacionista, incluindo também outras espécies, que não apresentando estatuto de 
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conservação desfavorável, sejam particularmente sensíveis aos impactes associados ao projeto 

(Masden et al., 2010). 

No caso da tipologia de projeto em estudo, os impactes mais significativos resultam da 

alteração das comunidades faunísticas, em especial das comunidades associadas ao meio 

aquático, em resultado da poluição deste meio, importando assim observar a ocorrência de 

outros projetos que sejam igualmente responsáveis por ocorrência de impactes semelhantes. 

Existem atualmente diversas fontes de potenciais impactes sobre os valores ecológicos 

presentes na área de estudo do CIGR e sua envolvente.  

Numa envolvente mais próxima do projeto, as atividades industriais apresentam uma forte 

presença, verificando-se que o Eco Parque do Relvão, onde o projeto em estudo se insere, 

conta atualmente com os dois Centros Integrados de Recuperação, Valorização e Eliminação 

de Resíduos Perigosos (CIRVER) do país, um aterro de resíduos sólidos urbanos (RSU) e um 

aterro de resíduos industriais banais (RIB) com uma central de triagem, e um Centro Integrado 

de Valorização e Tratamento de Resíduos Hospitalares e Industriais (CIVRHI) encontrando-se 

actualmente aprovado e com DIA emitida favorável condicionada. O funcionamento destas 

atividades, que envolvem intensificação de tráfego de pesados, potencia a contaminação 

ambiental, através de emissão de compostos como metais pesados, dioxinas, furanos, entre 

outros.  

Por outro lado, numa envolvente mais afastada do projeto, principalmente junto das margens 

do rio Tejo, estão presentes áreas extensas para produção agrícola, cuja exploração pode 

incluir a aplicação de nitratos, pesticidas, entre outros produtos nocivos para o meio ambiente. 

Estes produtos conduzem à degradação qualitativa da água superficial e lençóis freáticos, 

através da sua contaminação. Estas áreas poderão constituir biótopos com algum interesse 

para a fauna, nomeadamente como local de alimentação, não apresentando contudo potencial 

para albergar as espécies florísticas e Habitats que ocorrem em zonas mais elevadas. Estes 

aspectos são devidamente avaliados e estimados no descritor Qualidade do Ar. 

Da fase de exploração do CIGR são identificados os impactes decorrentes da perturbação 

ambiental, atropelamento de espécies com menor mobilidade e contaminação do meio 

aquático. Contudo, considera-se estes impactes de baixa significância e, atendendo que este 

impacte já ocorre na área em estudo, não se consideram que daí decorram impactes 

cumulativos relevantes. 
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5.3.5 Medidas de minimização 

Dada a natureza do projeto e dos impactes esperados, as medidas de minimização apenas 

devem passar pelas medidas de carácter geral usualmente recomendadas, de incidência 

transversal nos diferentes fatores ambientais e respeitantes a boas práticas ambientais. 

5.3.5.1 Fase de instalação 

 Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo 

com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a 

contenção/retenção de eventuais escorrências/ derrames. Não é admissível a 

deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e 

zonas de máxima infiltração;  

 Os resíduos produzidos equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em 

contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a 

separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para a reciclagem; 

 Não efetuar queimas a céu aberto; 

 Os resíduos de instalação e remoção e equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB) 

devem ser triados e separados nas suas componentes e, subsequentemente, 

encaminhados preferencialmente para reciclagem; 

 Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em 

recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, 

preferencialmente a reciclagem; 

 Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos 

destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos; 

5.3.5.2 Fase de exploração 

 Garantir o correto funcionamento dos equipamentos associados ao processo de 

incineração, garantindo que cumprem as normas legais de funcionamento no que 

respeita às emissões sonoras e gasosas, procedendo-se à sua manutenção periódica; 

 Garantir que as emissões gasosas, provenientes dos sistemas de incineração e 

equipamento complementar, obedecerão aos limites previstos na legislação nacional e 

comunitária, com medição dos poluentes previstos nessa legislação e através de um 

sistema específico. Também segundo a legislação devem ser monitorizados metais 

pesados, dioxinas e furanos de forma pontual. Desta forma, deve ser assegurado o 
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funcionamento de medição e registo on-line de poluentes listados no Decreto-Lei n.º 

85/2005, de forma a acautelar o cumprimento dos limites de emissão aí fixados; 

 Os resíduos sólidos produzidos resultantes do processo de incineração devem ser 

conduzidos para destino final apropriado para tratamento de forma adequada; 

 A Avaliação das concentrações de poluentes com a Sreening-level Ecological Risk 

Assesment (SLERAP), foi levada a cabo no estudo de análise de Risco (ver Relatório 

Técnico V) não se verificando efeitos nocivos para o meio ambiente; 

 Implementar um plano de emergência para situações de ocorrência de derrames 

acidentais. 

5.3.5.3 Fase de desactivação 

 As ações associadas à desativação dos equipamentos do CIGR deverão ser realizadas 

na área de implantação do mesmo estando aí limitadas a este espaço; 

 Garantir que os equipamentos, materiais e resíduos resultantes do desmantelamento 

são tratados de forma adequada de forma a evitar eventuais riscos de poluição. Desta 

forma, na desmontagem dos equipamentos deverá ser dada especial atenção aos 

equipamentos que contenham fluidos, de forma a minimizar a ocorrência de 

derrames. Em caso de derrame, deverá ser disponibilizadi e utilizado material 

absorvente adequado para a contenção e limpeza do derrame; 

 Os resíduos existentes devem ser separados (equipamentos fora de uso, embalagens, 

sucata, materiais de limpeza e quaisquer outros resíduos) e encaminhamento para 

operadores autorizados, dando sempre preferência à operação de valorização. 

5.3.6 Conclusões e recomendações 

Com a análise efetuada pode concluir-se que a implementação do projeto Centro Integrado de 

Gestão de Resíduos (CIGR), não conduzirá, por si só, a alterações profundas nas comunidades 

biológicas presentes na envolvente (próxima ou afastada) do projeto, desde que sejam 

cumpridas as medidas previstas para prevenção de emissões nocivas, bem como medidas de 

minimização de impactes propostas. Salienta-se que a instalação do projeto, seu 

funcionamento e desativação terá lugar numa área já humanizada e com níveis de perturbação 

importantes.  

O projeto conduzirá a impactes negativos essencialmente sobre as comunidades faunísticas, os 

quais se consideram em geral pouco a muito pouco significativos, sendo essencial a aplicação 

das medidas de minimização propostas, as quais irão permitir evitar e/ ou reduzir a maioria 
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dos impactes identificados, em particular, no que se refere à contaminação do meio por 

compostos nocivos para o meio ambiente, com especial relevância para o meio aquático. 

A aplicação de planos de monitorização da componente ecológica não se mostra necessária 

dada a baixa significância e magnitude dos impactes identificados no que se refere à flora e 

fauna. Contudo, para que tal se verifique, é essencial a existência de uma monitorização 

eficiente das emissões resultantes do processo de incineração no decorrer do funcionamento 

do CIGR. 

5.4 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

5.4.1 Metodologia 

No presente capítulo serão analisadas as principais (in)compatibilidades e (des)ajustamentos 

entre o uso do solo, as condicionantes e as propostas de ordenamento, desenvolvimento e 

estratégias patentes nos Instrumentos de Gestão Territorial com incidência na área de estudo 

e, o projeto do “Centro Integrado de Gestão de Resíduos - CIGR”. 

5.4.2 Impactes sobre os Modelos de Desenvolvimento e Ordenamento do Território 

5.4.2.1 Instrumentos de Desenvolvimento Territorial, de Natureza Especial e de Política 
Sectorial  

Numa perspetiva macro, considera-se que a concretização do CIGR contribuirá certamente 

para a prossecução das estratégias e objetivos gerais consagrados no PNPOT e no PROT-OVT, 

orientados, sobretudo para o reforço da competitividade territorial, a promoção do 

desenvolvimento policêntrico dos territórios, o desenvolvimento económico regional e a 

coesão territorial e sustentabilidade económica. 

O PNPOT define ainda para a Região de Lisboa e Vale do Tejo a criação de “(…) uma rede de 

espaços para instalação de serviços avançados e actividades de I&D que contribuam para a 

afirmação da região como uma plataforma de serviços internacionais”, bem como a 

construção de “(…) sistemas ambientais que colmatem os défices existentes, nomeadamente 

nos domínios dos efluentes e dos resíduos sólidos”. Neste âmbito, o impacte resultante da 

realização do presente projeto é positivo, permanente, de abrangência regional e significativo. 

No concernente ao PROT-OVT, e de acordo com o esquema global do modelo territorial 

proposto, a área da Resitejo onde se insere o CIGR implanta-se em área de Floresta 

Multifuncional e Pecuária Extensiva, onde se encontra previsto um Parque de Negócios 
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Estruturante. Segundo o PROT-OVT, as Áreas de Localização Empresarial - Parques de Negócios 

Estruturantes, devem englobar as funções, serviços, equipamentos e infraestruturas 

suscetíveis de desenvolver estratégias associadas à afirmação de clusters e de pólos de 

competitividade e tecnologia e, em simultâneo, estratégias que valorizem a renovação 

económica urbana e o reordenamento e valorização dos centros urbanos. 

De acordo com o PROT-OVT, a Chamusca é um dos centros urbanos que reúne “ (…) condições 

potenciais para o desenvolvimento deste tipo de pólos de acolhimento empresarial”, devido 

ao Eco Parque do Relvão, no qual se devem valorizar “as actividades em torno do Centro 

Integrado, incluindo indústrias e serviços ligadas à área do ambiente, de Recuperação e 

Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos”. 

De realçar também que o PROT-OVT define a Chamusca como um centro urbano que reúne 

“…condições potenciais para o desenvolvimento deste tipo de pólos de acolhimento 

empresarial”, devido ao Eco-parque do Relvão, no qual se devem valorizar “as actividades em 

torno do Centro Integrado, incluindo indústrias e serviços ligadas à área do ambiente, de 

Recuperação e Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos”. 

Neste âmbito, verifica-se que, no contexto do PROT-OVT e no Eco-parque do Relvão (como 

pólo de acolhimento empresarial), a concretização do projeto em análise induz impactes 

positivos, permanentes e muito significativos. 

De salientar ainda que uma das diretrizes propostas pelo PROT-OVT, relativamente à 

subunidade Charneca Ribatejana Norte (14a) consiste em “consolidar a formação de uma área 

de actividades ligada às indústrias da fileira ambiental (Eco Parque do Relvão) (…)”. 

Convém referir que a área de estudo do CIGR se situa próxima do Corredor Ecológico 

Estruturante formado pelo rio Tejo, bem como da área de Paisagem Florestal de Elevado 

Interesse, cuja ocupação é caracterizada por Montados, Matos, Matagais e Carvalhais da 

ERPVA (Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental); no entanto, não existe 

qualquer sobreposição com as áreas supramencionadas. 

No caso do Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo e do Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica 

do Tejo (RH5), e tendo em conta a inexistência de quaisquer linhas de água na zona do projeto 

considera-se não haver incompatibilidade/impactes com os objetivos propostos nestes planos 

no âmbito da valorização, proteção e gestão equilibrada da água das bacias e gestão 

sustentável dos recursos hídricos. 
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No concernente ao PROF do Ribatejo, o projeto integra a sub-região homogénea da Charneca 

onde se pretende fomentar a multifuncionalidade dos espaços florestais, privilegiando as 

funções de produção, silvo pastorícia, caça e pesca e proteção. Insere-se ainda, na sua 

totalidade, em - Zonas Críticas do ponto de vista da defesa da floresta contra incêndios, e na 

ZIF n.º 36 (processo n.º 103/07-AFN) - Chamusca, Pinheiro Grande e Carregueira. 

No entanto, assume-se a não incompatibilidade entre o projeto e a classificação do local como 

Zonas Críticas do ponto de vista da defesa da floresta contra incêndios, bem como com as ZIF, 

uma vez que a área de localização do CIGR (num pavilhão do tipo nave espacial, nas 

instalações da Resitejo) já foi consideravelmente alterado no âmbito da implantação das 

infraestruturas. Assim, o impacte, embora negativo e permanente é pouco significativo. 

Releve-se a inexistência na zona do projeto de zonas classificadas como Florestas Modelo e 

Perímetros Florestais, ou Corredores Ecológicos.  

No que diz respeito ao Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), o 

local de implantação do projeto situa-se em áreas de risco de incêndio “baixo” a “médio” com 

um nível de perigosidade “muito baixo”. De acordo com o Artigo 16º do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de Junho, a construção de novas edificações apenas é interdita nos terrenos 

classificados nos PMDFCI com risco de incêndio alto e muito alto, pelo que se assume não 

haver incompatibilidade do projeto com este plano. 

No que respeita à rede viária envolvente ao projeto, a mesma caracteriza-se pelas EN118 (liga 

Alcochete (IC3) a Arez (IP2)) e EN243 (liga Chamusca a Montargil), ambas classificadas no 

PRN2000 como estradas nacionais sob a jurisdição da EP – Estradas de Portugal, S.A. e cujo 

regime de proteção é o definido no Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de janeiro. 

Finalmente não existe incompatibilidade do projeto com o Plano Rodoviário Nacional 

(PRN2000), na medida em que não se verificam interferências com as rodovias constantes do 

PRN. 

5.4.2.2 Instrumentos de Planeamento Territorial – Análise da Conformidade com os 
PMOT: Classes e Categorias de Espaços e – Análise de Impactes sobre as 
Condicionantes ao Uso do Solo 

Fase de Instalação e Montagem dos Equipamentos 

Considerando que o Estudo de Impacte Ambiental se centra somente na instalação dos 

equipamentos necessários à operação da incineração de resíduos hospitalares num espaço 

alugado à Resitejo, já impermeabilizado e com autorização de construção obtida junto da 
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Câmara Municipal da Chamusca, não se prevê a ocorrência de impactes negativos significativos 

ao nível do ordenamento territorial/local da área, aquando da fase de montagem e instalação 

dos equipamentos no pavilhão (constituído por uma zona operacional e uma zona social e de 

apoio administrativo). 

Em termos de compatibilidade do projeto com o disposto no Regulamento do PDM para a 

classe Espaços Naturais e Culturais - categoria REN, o artigo 23.º do Regulamento do PDM 

refere que a utilização das áreas “está condicionada pela legislação geral aplicável à REN”. 

Neste âmbito, as ações a desenvolver nos solos integrados na REN, no ecossistema Áreas de 

Máxima Infiltração (atualmente designadas por “Áreas Estratégicas de Proteção e de Recarga 

de Aquíferos), seriam incompatíveis com o disposto no Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 

agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro. Porém, dado o descrito 

anteriormente, e o carácter de interesse para as populações em geral que a realização deste 

projeto terá para a minimização dos impactes ambientais gerados pela produção dos resíduos 

hospitalares, considera-se que o mesmo poderá vir a obter o reconhecimento de interesse 

público, nos termos previstos pelo artigo 21.º do RJREN, sendo que no âmbito do 

procedimento de AIA, a pronúncia favorável da CCDR-LVT compreende a emissão de 

autorização à realização do projeto (n.º 7, artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 

agosto). 

Noutra perspetiva, uma vez que a área da Resitejo onde se localizará o CIGR não apresenta 

características que suportem a classificação de “áreas de máxima infiltração”, a proposta do 

PDM em revisão prevê classificar toda esta zona como “Área Urbanizável Multiusos”, 

constando a desanexação integrada da REN para a totalidade da zona industrial (1800 ha) do 

Eco-parque do Relvão.  

Finalmente, acresce que “A Câmara tendo em conta o elevado investimento efetuado pela 

Associação e considerando o interesse económico e social do projeto para o concelho e para a 

região deliberou, por unanimidade, considerar a inclusão deste projeto no Processo de Revisão 

do PDM da Chamusca em curso.” 

Na fase de instalação dos equipamentos poderão verificar-se alguns constrangimentos na rede 

viária local, derivados do afluxo de tráfego de veículos pesados e de maquinarias, 

essencialmente na EM573 que liga à EN118; não obstante este impacte será negativo, mas 

temporário e de magnitude reduzida.  
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Fase de Operação 

Nesta fase e face às características das emissões resultantes do processo de incineração, 

assumem-se como áreas mais sensíveis do ponto de vista do ambiente social e biofísico, os 

aglomerados urbanos situados na envolvente da área de localização do projeto (povoação da 

Carregueira localizada a mais de 5 km de distância da zona do CIGR, a noroeste), bem como as 

áreas agrícolas (Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou espaços efetivamente agricultados, 

embora não protegidos por legislação nacional) e as áreas de elevado valor e sensibilidade 

ecológica, nomeadamente espaços integrados na Reserva Ecológica Nacional (REN) e áreas de 

montado de sobro. 

Neste âmbito, e de acordo com a análise efetuada no fator ambiental “Qualidade do Ar” e na 

“Análise de Risco para a Saúde Humana e Ecologia” conclui-se pela não existência de quaisquer 

impactes quer na saúde humana, quer ecológica. Esta consideração decorre do facto de toda a 

conceção da unidade industrial ter sido idealizada no sentido de minimizar a emissão dos 

poluentes atmosféricos conducentes com a tipologia de resíduos em causa (entre outros, a 

adoção da chaminé a 30 m), não sendo previsível qualquer excedência a qualquer um dos 

poluentes contemplados na legislação nacional em vigor, garantindo, deste modo, o 

cumprimento integral dos valores limite de emissão aplicáveis à incineração de resíduos, de 

acordo com os requisitos do Decreto-Lei n.º 85/2005. 

Uma análise mais pormenorizada dos efeitos que o projeto induzirá na gestão da qualidade do 

ar, encontra-se no fator ambiental “Qualidade do Ar”, bem como na ““Análise de Risco para a 

Saúde Humana e Ecologia”. 

A concretização do CIGR trará benefícios/vantagens, quer ao nível local e regional, quer 

mesmo nacional, senão vejamos: 

 Integra o Eco-parque do Relvão, já por si só considerado como estratégico para o 

concelho da Chamusca: 

o Incrementa uma política de desenvolvimento sustentado do concelho e região, 

aumentando a competitividade, atratividade e imagem ambiental das 

empresas da região; 

o Possibilita a criação de condições locais de fixação económica e humana, 

criando novos postos de trabalho; 
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o Contribui para a existência de uma rede de simbiose industrial e reciclagem 

numa perspetiva de ação conjunta e integrada (cluster ambiental), reduzindo o 

impacte ambiental da atividade humana. 

 Incineração maioritária de Resíduos Hospitalares do grupo IV, e aumento da sua 

capacidade de tratamento em território nacional (incluindo a importação de resíduos 

vindos de Espanha), ao invés de, como sucede atualmente, serem sujeitos a 

exportação através de movimentos transfronteiriços para tratamento em unidades 

noutros países. 

No que concerne à afetação das acessibilidades, é de ressalvar que o projeto implica a 

circulação de veículos de transporte de resíduos perigosos pelo interior de diversas povoações 

(com ênfase para as povoações que se desenvolvem acompanhando a rede viária existente 

nos vários percursos oriundos de Estarreja, Barreiro e Espanha). Acresce o impacte cumulativo 

com as outras instalações existentes, nomeadamente pelo aumento de tráfego gerado nas vias 

de acesso às diferentes unidades já instaladas ou a instalar a curto prazo (o transporte de 

resíduos para o futuro incinerador será efetuado preferencialmente no período das 12h-18h, 

através de 2 veículos pesados. 

Fase de desactivação 

A fase de desativação/desmantelamento do projeto ocorrerá num horizonte temporal 

relativamente distante, pelo que os impactes no Ordenamento do Território são difíceis de 

prognosticar, pois dependem da evolução, a longo prazo das estratégias e programas definidos 

e a definir para a região e especificamente para o concelho. Aquando da remoção das 

infraestruturas/equipamentos preveem-se impactes negativos semelhantes (e pouco 

significativos) aos perspetivados para a fase de montagem; assume-se ainda que no panorama 

de abandono das infraestruturas no terreno, em termos de ordenamento do território se 

incorrerá num cenário de desorganização e desqualificação funcional do território. 

5.4.3 Impactes cumulativos 

Em termos de Ordenamento do Território, os impactes cumulativos resultantes do projeto em 

associação com os planos e projetos existentes e previstos no Eco-parque do Relvão, a ocorrer, 

serão sempre pouco significativos. Poderá, eventualmente, verificar-se um impacte cumulativo 

com as outras instalações existentes/previstas, nomeadamente pelo aumento de tráfego 

gerado nas vias de acesso às diferentes unidades já instaladas ou a instalar a curto e médio 
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prazo, com alterações importantes ao nível da intensidade de tráfego gerado e ambiente 

sonoro na zona. 

5.4.4 Medidas de minimização 

Fase prévia à instalação e montagem dos equipamentos 

 Deverá a Ambimed contatar a Câmara Municipal da Chamusca no sentido de solicitar à 

CCDR-LVT a alteração, nesta zona, da delimitação atual da REN (decorrente do facto da 

zona não reunir as condições exigíveis à sua integração na categoria áreas de “máxima 

infiltração” - “zonas estratégicas de proteção e recargas de aquíferos”), bem como 

promover uma alteração ao PDM no sentido da reclassificação da classe de “Espaços 

Naturais e Culturais, na categoria de Reserva Ecológica Nacional (REN)” tal como 

consta atualmente delimitada na Planta de Ordenamento do respetivo plano 

municipal (resultante da morosidade do processo de revisão do PDM, onde se prevê a 

inserção de todo o Eco-parque do Relvão na categoria “Solos cuja Urbanização seja 

possível Programar”, na classe de Espaço “Área de Multiusos”).  

Fase de Instalação e Montagem dos Equipamentos 

As áreas de depósito de materiais deverá ser efetuada de forma a evitar locais sensíveis, 

devendo, sempre que aplicável, proceder-se à sua correta delimitação e sinalização; nesta 

seleção dever-se-á optar, preferencialmente, por terrenos incultos, não produtivos e 

insuscetíveis de constituir danos significativos para o ambiente. 

 

5.5 SÓCIO-ECONOMIA 

5.5.1 Introdução 

Como foi já referido no âmbito da secção de caracterização do ambiente afetado, ao nível do 

capítulo da Componente Social, a análise dos impactes integra tanto aspetos relativos a uma 

dimensão socio-económica, como aspetos referentes a uma dimensão psicossocial. 

No âmbito socio-económico avalia-se sobretudo os impactes do projeto no que se refere ao 

seu contributo para a evolução do cenário de gestão de resíduos hospitalares, considerando 

sobretudo os impactes macro-económicos (decorrentes da redução da exportação de 

resíduos) e micro-económicos (considerando os postos de trabalho criados). 



 
 

   

 

 
471/563 

Ao nível dos impactes locais procedeu-se a uma análise considerando: os impactes decorrentes 

da atividade de transporte na envolvente imediata das vias utilizadas; os impactes 

considerando a interferência com a qualidade de vida das populações residentes; e a 

estimativa da reação ao projeto. 

O presente projeto não contempla fase de construção tendo em conta que a unidade de 

incineração irá ocupar uma zona devidamente já construída e com pavilhões para o efeito. 

Neste sentido, os impactes aqui apresentados são maioritariamente referentes à fase de 

exploração. 

5.5.2 Fase de Instalação 

Tendo em conta que será necessário levar maquinaria e equipamento para o local do CIGR, é 

esperado um ligeiro acréscimo de veículos pesados e de maquinarias na rede viária local, o que 

poderá provocar alguns constrangimentos – impacte negativo, temporário e de reduzida 

magnitude e significância. 

5.5.3 Fase de exploração 

5.5.3.1 Impactes socio-económicos 

Poupanças na exportação dos Resíduos Hospitalares 

Atualmente a falta de infra-estruturas licenciadas para a incineração de Resíduos Hospitalares 

perigosos, bem como a falta de alternativas de tratamento dos próprios resíduos leva a que 

estes tenham de ser exportados (em 2006 62,81% dos resíduos hospitalares do grupo IV eram 

exportados face ao total de resíduos produzidos deste grupo), o que acarreta elevados custos 

de transporte e de tratamento, tornando os custos de exportação extremamente avultados. 

Neste sentido esperam-se poupanças significativas ao nível económico, traduzindo-se num 

impacte positivo, direto, de elevada magnitude e significância nível nacional. 

Postos de trabalho 

O presente projeto contempla a criação de 5 postos de trabalho, sendo este impacte apesar de 

positivo, direto e significativo (tendo em conta o atual quadro económico) de reduzida 

magnitude. 
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5.5.3.2 Impactes locais 

Transporte 

No que concerne ao transporte, prevê-se um acréscimo diário de 2 veículos pesados e 7 

ligeiros (já se prevendo que cada um dos 5 trabalhadores leve um automóvel) afetos ao 

projeto.  

Os principais impactes decorrentes do transporte prendem-se com a circulação dos pesados e 

situações incomodativas em termos de qualidade do ar e odores que possam surgir nos 

aglomerados atravessados pelas vias de acesso ao Eco-Parque. No entanto, tendo em conta o 

volume de tráfego de pesados atualmente gerado pelo Eco-Parque, o acréscimo de apenas 2 

pesados diários, considera-se o impacte apesar de negativo e de grande magnitude, de 

reduzida significância. 

 

Interferência com a qualidade de vida das populações 

Como já foi referido no capítulo da Caracterização do Ambiente Afetado a população mais 

próxima do local do projeto dista mais de 4km.  

De salientar que o projeto se encontra integrado nos loteamentos da Resitejo, dentro do Eco-

Parque do Relvão permitindo assegurar a concentração de atividades industriais num local 

devidamente infra-estruturado e planeado para o efeito, assegurando o afastamento a núcleos 

urbanos. As duas habitações mais próximas localizam-se a sul do projeto, a cerca de 2,5 Km, na 

Herdade da Galega, sendo uma habitação de caracter permanente e outra de caracter sazonal 

e os solos agrícolas mais próximos situam-se a mais de 800m. Considerando não só estas 

distâncias, mas também a informação proveniente da análise de impactes relativos aos 

descritores qualidade do ar e ruído, não são esperados quaisquer impactes negativos a este 

nível. 

Acresce ainda o facto de no presente estudo ter sido efectuado um estudo bastante especifico 

sobre a Saúde Humana e Ecológica (ver capítulo “Análise de Risco para a Saúde Humana e 

Ecológica”), no qual se conclui que não existem quaisquer tipos de riscos para as populações 

quer de forma directa, quer indirecta considerando os efeitos sobre as áreas agrícolas 

existentes num raio de 7 Km. 
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Estimativa de reação da população ao projeto 

Em casos que se referem à instalação de projectos industriais, como o que está aqui em 

análise, é frequente observarem-se reacções negativas das populações, muitas vezes 

acompanhadas de contestação. Os seus fundamentos não são completamente conhecidos por 

muitos técnicos, pelo que a posição das populações é geralmente classificada como ignorante 

e irracional, e descrita por um fenómeno denominado vulgarmente por NIMBY (not in my back 

yard). Este conceito ainda que descreva a reacção da população, não explica: 

 a alta percepção de risco associada ao ambiente e a certas actividades específicas; 

 as diferentes percepções de risco associadas a diferentes tipos de infra-estruturas; 

 as especificidades da percepção de risco manifestada por conjuntos específicos da 

população em locais determinados e as diferenças entre essa percepção de risco e a 

manifestada por populações vizinhas que é diferente quer da percepção de risco que 

habitualmente manifestam, quer da manifestada pelos primeiros. 

 

Processos e Factores Relevantes na construção da Percepção de Risco e sua aplicação ao CIGR 

 Dilemas Sociais 

A análise que a população efectua relativamente a uma actividade e donde resulta a 

percepção de risco associada à mesma e aceitação ou não da sua implementação pode ser 

influenciada por um conjunto amplo de factores que são a seguir descritos e explanados 

relativamente à sua aplicação ao caso concreto em análise. 

Em termos psicológicos esta reacção pode ser explicada por um processo onde a racionalidade 

individual se opõe à racionalidade colectiva e que advém do confronto dos indivíduos com 

uma situação que pode ser caracterizada como um “dilema social”. 

Habitualmente, numa situação de dilema social o indivíduo é confrontado com duas opções de 

comportamento,  uma que é mais racional do ponto de vista individual, outra que é mais 

racional do ponto de vista colectivo; sendo que a opção preferida tende a ser a mais racional 

do ponto de vista individual, no entanto, se todos optarem por esta opção a médio prazo o 

resultado será negativo quer na perspectiva colectiva, quer individual (Palma-Oliveira e Garcia-

Marques, 1992). 
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Geralmente, no que respeita aos comportamentos habituais da população, os benefícios da 

manutenção dos padrões comportamentais habituais centram-se no indivíduo e os malefícios 

são divididos pela comunidade.  

No entanto, no que respeita à edificação de infra-estruturas destinadas à actividade industrial, 

são os malefícios e, em particular, a percepção de risco que se apresentam como superiores 

para as populações mais adjacentes, enquanto que os benefícios se encontram dispersos pela 

população em geral. Assim as opções futuras podem resumir-se da seguinte forma: 

a. a construção da infra-estrutura no local X é mais racional na perspectiva colectiva 

(considerando o colectivo como a população em geral), mas não do ponto de vista 

individual (considerando os indivíduos todos os residentes das áreas adjacentes ao 

local de construção da infra-estrutura), já que os benefícios que provirão da infra-

estrutura (produto final) constituirão um benefício para a população em geral e os 

malefícios, como a poluição gerada pelos processos que decorrem na infra-estrutura 

ou riscos associados à estrutura, afectam predominantemente, ou são mais salientes 

para, as populsções imediatamente adjacentes à estrutura; 

b. a não construção da infra-estrutura no local X é mais racional  na perspectiva 

individual, mas não na perspectiva colectiva, já que as populações adjacentes ao local 

X não são prejudicadas, nem pela poluição que provirá do funcionamento da 

estrutura, nem pela iminência da concretização de riscos associadas à mesma 

enquanto que a população em geral poderá usufruir dos benefícios da estrutura no 

caso desta ser implementada noutro local, ou, ainda que a estrutura não seja 

edificada, não sofrerá prejuízo nem benefício (ver para o efeito os trabalhos de Palma-

Oliveira, 1998, 2000). 

Geralmente, daqui decorre que para os indivíduos que constituem as populações 

adjacentes ao local de edificação da infra-estrutura são maiores e mais salientes os 

malefícios e, consequentemente, a percepção de risco, que os benefícios, pelo que é 

mais difícil a aceitação da edificação da infra-estrutura no local; por outro lado esses 

benefícios são dispersos por toda a população da mesma forma, enquanto os 

malefícios são suportados apenas pelos indivíduos das populações adjacentes, o que 

constitui um obstáculo à equidade percebida. 
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 Proximidade 

Como foi referido aquando a análise da localização dos aglomerados e das estruturas 

habitacionais mais próximas, verifica-se uma distância considerável a qualquer um deste tipo 

de edificações. Isto permite que todas as pessoas se considerem psicologicamente afastados e 

distantes não só do CIGR, mas da própria Resitejo e das actividades industriais, mantendo 

intactos os constructos de identidade social e identidade local; um efeito que é registado al 

alguns outros casos mesmo com distâncias inferiores. 

 Saliência 

O efeito de saliência não existe na presente situação por três motivos principais. Em primeiro 

lugar porque os impactes que o projecto produzirá não registarão quaisquer alterações ao 

nível sensorial (i.e. duma forma geral no local onde as pessoas vivem não vêem o CIGR, nem 

registam quaisquer sinais olfactivos ou sonoros do mesmo). A única evidência poderá ser a 

circulação de veículos caracterizados da AMBIMED. Em segundo lugar, o facto do CIGR se 

encontrar localizado numa estrutura da Resitejo integra o conceito da gestão de resíduos 

hospitalares no próprio conceito de unidade de gestão de resíduos associado à própria 

Resitejo, sendo por isso integrado de forma natural no espaço. Em terceiro lugar, o facto de 

estar já prevista uma unidade de gestão de Resíduos Hospitalares para a área envolvente, é 

mais um factor de similitude com a envolvente e consequente redução da saliência.  

 Equidade 

Ao invés dos dois factores considerados anteriormente que tendem a contribuir para uma 

percepção de risco baixa, este factor induzirá um desequilíbrio. No caso concreto poderá 

verificar-se uma falta de equidade por dois motivos principais. O primeiro refere-se ao facto de 

já existirem múltiplas entidades com actividade na área dos resíduos que poderá induzir uma 

percepção de concentração destas actividades no concelho comparativamente ao restante 

contexto nacional. O segundo refere-se especificamente aos resíduos hospitalares, 

considerando que o CITRHV do SOMOS também está previsto para a mesma área.  

 Conhecimento 

Nos últimos anos, a Gestão de Resíduos e as diferentes soluções de encaminhamento dos 

mesmos têm sido amplamente discutidas pelos técnicos, discussão que tem chegado a 

diferentes públicos por canais diversos. No caso concreto do concelho da Chamusca (onde o 

projecto se integra), são várias as entidades localizadas na área do Ecoparque do Relvão que 
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exercem actividade na área dos resíduos. Esta situação tem conduzido a uma alteração da 

consciência e do conhecimento dos cidadãos que influenciará certamente a forma como 

reagirão ao projecto em análise. No caso concreto, o conhecimento que os cidadãos do 

concelho congregaram tanto relativamente ao conceito ‘resíduo’, como relativamente ao 

conceito ‘perigoso’, como relativamente aos diferentes processos de encaminhamento e 

gestão de resíduos, será determinante na forma como tenderão a reagir ao CIGR. Se por um 

lado O conhecimento congregado relativamente ao primeiro e último dos conceitos poderá ser 

positivo, tipicamente as investigações tendem a demonstrar construções com afectos 

negativos dominantes em torno do conceito ‘perigoso’, o que poderá constituir um potencial 

para o incremento da percepção de risco da população. 

 Familiaridade/Novidade 

Tipicamente tendemos a associar menos risco ao que já conhecemos, porque já sabemos 

como funciona e/ou sabemos como devemos agir quando alguma coisa não corre como 

esperado, o que nos confere também uma percepção de controlo sobre as situações. 

Neste caso em concreto haverá sobretudo a considerar por um lado os aspectos já referidos no 

factor ‘conhecimento’; mas também por outro a forma como a comunidade se tem 

relacionado com as actividades de gestão de resíduos presentes no concelho e se a própria 

comunicação das entidades tem contribuído para aumentar o conhecimento e confiança nas 

entidades, ou não.   

 Atitude face ao CIGR 

Considerando tudo o que foi referido anteriormente, por um lado que não existem prejuízos 

significativos para a população (ausências de riscos para a saúde directos ou indirectos; 

insignificância de riscos ao nível do ruído e da qualidade do ar, baixos índices de tráfego 

gerado pelo projecto…) mas por outro o potencial de risco associado ao conceito perigoso 

(resíduos perigosos) e as questões de equidade, esperar-se-á à partida que a população 

manifeste atitudes ambivalentes com tendência negativa face ao CIGR.  

Acresce no entanto que se a população compreender a relevância económica do projecto e a 

perceber como positiva ou muito positiva (situação cuja probabilidade é superior considerando 

a actual conjuntura económica nacional), poderá associar benefícios ao projecto, tendendo 

estes a influenciar de forma positiva a atitude face ao CIGR, e aumentando a sua ambivalência. 

 Atitude face ao promotor 
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Muitas vezes, a percepção de risco e atitude face ao projecto são também condicionadas, 

tendencialmente de forma negativa, pelo estereótipo ou imagem associados à entidade 

promotora do projecto. Considerando a história passada da Ambimed não se registam 

episódios negativos ou reacções antagónicas da população, nem no que se refere a acidentes, 

nem no que se refere a projectos anteriores. Desta forma, não é esperada qualquer influência 

da atitude face à AMBIMED sobre a percepção de risco ou sobre a atitude face ao projecto. 

 Reacção da população 

Por último importa referir que os factores atitude, percepção de risco e percepção de controlo 

são os principais determinantes da adaptação da população à nova realidade.  

Considerando o cenário descrito de atitudes maioritariamente ambivalentes e percepções de 

risco que podem surgir como ligeiramente negativas, é esperado que a população passe por 

um processo de adaptação ao projecto relativamente simples – impacte negativo pouco 

significativo e reversível, que poderá no entanto ser facilitado pela própria AMBIMED através 

da implementação de processos de relacionamento com a população que integram já, desde 

1997, os próprios procedimentos da empresa para as diferentes unidades que gere no 

território nacional. 

5.5.4 Fase de desactivação 

Nesta fase espera-se a cessação de alguns impactes positivos que ocorrem durante a fase de 

exploração, decorrentes da extinção dos postos de trabalho dos trabalhadores, com 

implicações ao nível do desemprego, da redução dos níveis dos rendimentos, e da qualidade 

de vida dos mesmos e respectivo agregado familiar; salientando-se no entanto a fraca 

magnitude dos mesmos. 

Por outro lado é igualmente expectável a cessação de alguns impactes negativos não 

significativos identificados para a fase de exploração, e que derivam da cessação do transporte 

de resíduos. Contudo, tendo em conta a existência de diversas indústrias similares nas 

proximidades da área de estudo, estes impactes consideram-se desprezíveis. 

5.5.5 Impactes cumulativos 

Ao nível dos impactes cumulativos, poderá verificar-se um aumento de tráfego gerado pelos 

futuros projetos do Eco-Parque do Relvão, estando a magnitude e significância dos mesmos 

dependentes do número de veículos em acréscimo. 
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Por outro lado, verificam-se impactes cumulativos positivos na medida em que o facto do CIGR 

estar próximo dos locais de recebimento dos produtos finais permite anular o incómodo 

causado pelo transporte dos mesmos para um local distante, ao mesmo tempo que se 

dinamiza a economia local. Ainda neste sentido, tendo em conta que o CIGR se irá localizar 

numa zona devidamente desenvolvida para o efeito e com projetos semelhantes faz com que 

não se gerem perceções de risco por parte da população, em zonas que ainda não estão 

familiarizadas com este tipo de projetos. 

5.5.6 Medidas de Minimização 

 Considerando que se perspectiva uma atitude ambivalente face ao CIGR e uma 

percepção de risco relativamente baixa, e entendendo que se deverá promover uma 

atitude positiva no sentido tanto de promover sentimentos de respeito pelos direitos e 

dignidade dos cidadãos, como para o aumento da transparência, factores que 

contribuem para um maior ajustamento entre a percepção de risco e a avaliação de 

risco e para uma melhor adaptação das populações; deverá proceder-se à constituição 

de uma Comissão de Acompanhamento Ambiental que integre representantes da 

sociedade civil organizada (autarquia, ambientalistas e outros). Esta Comissão poderá 

integra a Comissão de Acompanhamento Ambiental que existe para os assuntos do 

Ecoparque, ou constituir-se como uma comissão independente, sendo que a 

constituição e funcionamento desta comissão deverá ocorrer nos mesmos moldes que 

as demais comissões da Ambimed no sentido de promover uma percepção de 

equidade entre as comunidades com que se relaciona  

 Será também positiva a comunicação de indicações relativas aos procedimentos de 

segurança a implementar em caso de acidentes, nomeadamente com as entidades 

relevantes no domínio da gestão da segurança com quem seja desejável a articulação 

neste sentido. 

 Na fase de desactivação propõe-se como principal medida de minimização a 

elaboração de acordos com outras indústrias locais no sentido de promover a 

integração dos trabalhadores do CIGR em novos postos de trabalho, assegurando o 

rendimento médio das famílias e a manutenção da qualidade de vida do agregado 

familiar. 
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5.6 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

5.6.1 Introdução 

De um modo geral, as principais ações de projeto que poderão causar impactes sobre a 

geologia e geomorfologia devem-se essencialmente a: 

 Alterações fisiográficas ao nível da modelação do relevo; 

 Movimentação de terras, incluindo a decapagem superficial do solo, com o 

consequente aumento da suscetibilidade à erosão e instabilização; 

 Afectação potencial de explorações de recursos geológicos, de áreas com contratos de 

prospecção e pesquisa, de áreas com especial interesse patrimonial, cultural ou 

pedagógico, de geomonumentos, entre outros; 

 Afectação potencial de explorações de áreas de empréstimo com destruição directa de 

recursos com eventual valor. 

5.6.2 Geologia e Geomorfologia 

Os impactes sobre a geologia e geomorfologia são produzidos essencialmente na fase de 

construção, uma vez que na fase de exploração apenas se mantêm os impactes já gerados, e 

relacionam-se com as alterações morfológicas resultantes das movimentações de terras 

necessárias para a implantação da plataforma. Note-se que no presente projecto não irá 

ocorrer fase de construção. 

Como referido, o projecto em estudo, nomeadamente o CIGR, ocupará uma área de 3500m2 

sendo 800m2 referentes à área edificada (pavilhão tipo “nave industrial”) e 2700m2 de área 

exterior (para circulação de viaturas, acessos ao CIGR, cargas e descargas, e estacionamento de 

viaturas, ligeiras e pesadas ligadas a toda a logística das operações de gestão de resíduos), 

numa instalação industrial, estando preparada para receber atividades industriais ligadas de 

forma direta ou indireta à gestão de resíduos. Deste modo, não são expectáveis impactes 

negativos sobre os descritores geologia e geomorfologia, quer para a fase de instalação quer 

para a fase de exploração. 

5.6.3 Geotecnia 

O local de implantação do projeto corresponde a uma área onde já ocorreram trabalhos de 

saneamento e de terraplanagem, pelo que, não estando previstas mais acções deste tipo, não 

sendo expectável ocorrência de impactes. 
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5.6.4 Tectónica e sismicidade 

A região onde se irá desenvolver o projeto apresenta um risco sísmico elevado, no entanto não 

são expectáveis impactes decorrentes da implementação do projeto que incrementem o risco. 

5.6.5 Recursos minerais 

Na área de instalação do projeto não ocorrem zonas de exploração, ou áreas cativas de 

recursos minerais, pelo que não estão previstos impactes negativos sobre os recursos 

minerais. 

5.6.6 Impactes Cumulativos 

No que diz respeito à geologia e geomorfologia, os impactes cumulativos derivam da existência 

de outros projectos ou actividades que, a nível temporal e espacial, incrementam os impactes 

negativos associados ao Projecto em estudo. Neste contexto, as intervenções humanas 

realizadas no território onde se insere o projecto em estudo afectaram, de alguma forma, os 

recursos geológicos e geomorfológicos. No entanto, de um modo geral, nas diferentes 

intervenções efectuadas (construção de edifícios, estradas, etc.), a afectação da geologia e 

geomorfologia pode ser considerada reduzida. 

5.6.7 Medidas de minimização 

Como referido, o projecto em estudo ocupará uma área de 3500m2 sendo 800m2 ocupados 

pela área edificada (pavilhão tipo nave industrial) e 2700m2 de área exterior, numa instalação 

industrial, estando preparada para receber atividades industriais ligadas de forma direta ou 

indireta à gestão de resíduos. 

Para todas as actividades associadas à implantação e exploração do CIGR, estas serão sempre 

realizadas dentro da área a que se destina o projecto, não sendo necessário a instalação de 

estaleiros, ou de infraestruturas de apoio. 

 

5.7 SOLOS E USO ATUAL DO SOLO 

5.7.1 Solos e RAN 

Por norma, os principais impactes negativos nos solos ocorrem durante a fase de construção e 

resultam da ocupação irreversível dos solos e da modificação dos seus usos na área de 

intervenção. 
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No entanto, e como já foi frisado nos capítulos anteriores, o Incinerador de Resíduos 

Hospitalares em análise localizar-se-á no Eco Parque do Relvão, nos terrenos pertencentes à 

Resitejo – Associação de Gestão e Tratamento de Lixo do Médio Tejo. O CIGR integra um 

edifício de 800 m2 onde se localiza a zona operacional, já existente e pertencente à Resitejo, e 

uma área exterior de 2700 m2 destinado à circulação e parqueamento de veículos, incluindo 

carga e descarga de resíduos. 

Os solos no local de implantação do incinerador em estudo são constituídos maioritariamente 

por aterros, tendo os solo originais sido destruídos aquando da criação do Eco Parque do 

Relvão e, posteriormente, aquando da construção do edifício a ocupar pelo CIGR. Da mesma 

forma, não ocorrem no local de intervenção quaisquer solos englobados na Reserva Agrícola 

Nacional. Considera-se, pois, que a fase de construção do incinerador propriamente dito não 

induzirá quaisquer impactes directos sobre os solos, uma vez que se instalará num edifício pré-

existente. A área exterior implicará a impermeabilização de uma área de 2700 m2, mas 

considerando o que atrás se disse dos solos em presença, o impacte resultante será negativo 

mas de reduzida magnitude e não significativo. 

Os solos ocorrentes na envolvente imediata do local de implantação do CIGR são solos sem 

qualquer aptidão agrícola, pelo que os impactes expectáveis, a ocorrer, serão muito pouco 

significativos. 

Na fase de exploração os principais impactes nos solos são os resultantes a contaminação dos 

solos da envolvente com poluentes provenientes das viaturas que acedem ao CIGR (metais 

pesados como zinco, cobre, níquel, crómio, cádmio e, em menor nível, chumbo, 

hidrocarbonetos e partículas indiferenciadas integradas nas classes dos sólidos totais (SST)). 

Esta contaminação, de muito reduzido significado, poderá resultar da escorrência a partir das 

vias de acesso ao CIGR por efeito de arrastamento pelas chuvas ou pelo vento.  

É ainda possível, embora incerta, a ocorrência de contaminação dos solos adjacentes ao CIGR 

ou às vias que lhe darão acesso devido a derrames acidentais de substâncias poluentes. Estes 

impactes, a ocorrerem, serão temporários e reversíveis, podendo no entanto apresentar 

alguma magnitude caso ocorram numa zona com solos de aptidão e utilização agrícola.  

Na fase de exploração serão provocados impactes negativos reduzidos, temporários e incertos 

que, a ocorrerem, poderão assumir magnitude moderada, mas que são reversíveis e passíveis 

de minimização e/ou compensação 
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5.7.2 Ocupação do Solo 

Na fase de construção de qualquer infra-estrutura os principais impactes negativos resultam 

da ocupação irreversível dos solos e modificação dos usos actuais na faixa expropriada pelo 

projecto. 

Uma vez que o CIGR em estudo se implantará num edifício já existente, propriedade da 

Resitejo, localizado no Eco Parque do Relvão, considera-se que este se implantará numa área 

já infraestruturada e afeta ao mesmo uso. Desta forma, considera-se que não haverá 

alterações dos usos actuais do solo em consequência da construção do CIGR, pelo que os 

impactes são considerados nulos. 

Durante a fase de exploração do CIGR, não são expectáveis quaisquer impactes nos usos 

actuais do solo decorrentes do funcionamento do CIGR.  

5.7.3 Impactes cumulativos 

Relativamente aos solos e Usos actuais dos solos, verifica-se que o CIGR induzirá impactes 

cumulativos com as restantes infra-estruturas da Resitejo e restantes operadores de resíduos 

instalados no Eco Parque do Relvão. No entanto, uma vez que os solos e os usos do solo foram 

já alterados aquando da construção do Eco Parque, considera-se que este impacte cumulativo 

ocorre independentemente da instalação do CIGR. 

5.7.4 Medidas de minimização 

O movimento de máquinas e do pessoal afecto à instalação deve circunscrever-se ao espaço 

necessário à implantação do CIGR; 

 

5.8 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

Neste capítulo serão descritos os principais impactes potenciais previstos durante a construção 

e instalação do presente projeto no que respeita aos presentes fatores ambientais. 

5.8.1 Ações do projeto potenciadores de impactes 

Para o presente projeto em análise foram identificadas as ações suscetíveis de gerar impactes 

sobre os recursos hídricos e a qualidade da água, que consiste no seguinte conjunto: 

 Transporte, Descarga e Armazenamento de Resíduos; 

 Drenagem das águas residuais industriais; 
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 Extração de água subterrâneas e/ou superficiais em excesso relativamente à recarga 

existente. 

Como resultado destas ações, poderão ocorrer os seguintes efeitos negativos: 

 Contaminação dos recursos hídricos por manuseamento incorreto dos resíduos; 

 Perturbação dos mecanismos de recarga e descarga de aquíferos, com potenciais 

interferências nas suas disponibilidades hídricas; 

 Extração de água subterrânea em excesso relativamente à recarga, com potenciais 

interferências negativas nos parâmetros e funcionamento do sistema aquífero. 

5.8.2 Aspectos a considerar na avaliação de impactes 

O CIGR será instalado numa unidade industrial já construída na área de estudo e que ocupa 

uma área total de 3500 m2, sendo 800 m2 ocupados pela área edificada e 2700 m2 de área 

exterior; 

A área edificada (já existente) é constituída por um pavilhão, do tipo “nave industrial” que 

engloba uma zona operacional que se divide em zona de tratamento, armazenagem e na zona 

social e de apoio administrativo; 

O consumo anual de água da do CIGR será de cerca de 27000 m3/ano; 

Estima-se uma produção de águas residuais do CIGR de 1800 m3/mês; 

5.8.3 Recursos hídricos  

5.8.3.1 Fase de instalação 

Atendendo à natureza e características do projeto, implantação do CIGR numa unidade 

industrial previamente construída e capacitada para a sua instalação, não se perspetiva a 

ocorrência de impactes negativos para os recursos hídricos superficiais. 

Na fase de implementação do CIGR prevê-se o consumo de água, contudo entende-se que este 

valor será desprezável face aos caudais explorados no furo que abastece toda a Resitejo, não 

decorrendo daqui impactes negativos para os recursos hídricos subterrâneos. 

5.8.3.2 Fase de exploração 

Rede de Abastecimento de Água 

Durante a fase de exploração da Unidade de Incineração de Resíduos estima-se um consumo 

de água de cerca de 27000 m3/ano. 
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Contudo, as medidas internas aplicadas ao funcionamento do CIGR preveem a reutilização de 

água de consumo, gerando uma redução de consumo de água de abastecimento de mais de 

70%. 

Desta forma, entende-se que o impacte derivado do CIGR será pouco significativo (o 

funcionamento da Unidade não conduzirá à abertura de novos furos de água, apenas 

significará a exploração de um furo) e de magnitude reduzida (tendo como referência que o 

furo da Resitejo tem um caudal recomendado de 0,6 L/s e a Unidade significará o consumo de 

0,1 L/s de água abastecida).  

Este impacte afigura-se de difícil mitigação pois, como referido, o funcionamento da Unidade 

já foi idealizado para reduzir em 70% as necessidades de água em pleno funcionamento, não 

sendo expectável a médio prazo a possibilidade de aumentar a taxa de reutilização de água. 

Drenagem de Águas Residuais 

Durante a fase de exploração do CIGR estima-se uma produção de 1800 m3/mês de águas 

residuais. 

A responsabilidade de tratamento dessas águas será da Resitejo que o fará na sua unidade de 

tratamento de águas residuais e lixiviados, através do sistema por osmose inversa. 

As medidas internas aplicadas ao funcionamento do CIGR prevêem a reutilização de água de 

consumo, gerando uma redução de consumo de água de abastecimento de mais de 70% e 

consequentemente valor equivalente de poupança na produção de águas residuais. 

A operação, e consequente produção de águas residuais (industriais e domésticas) do CIGR, 

terão um impacte nulo na medida em que utilizar-se-ão infraestruturas já existentes 

maximizando a sua utilização. 

Desta forma, entende-se que o impacte decorrente do funcionamento do CIGR será não 

significativo. 

Transporte, Receção e Armazenagem de Resíduos 

Os resíduos serão transportados até à unidade industrial (em recipientes devidamente 

homologados e específicos para o armazenamento e/ou transporte, por cada tipologia de 

resíduos), rececionados e em caso de necessidade temporariamente armazenados no 

armazém refrigerado. Posteriormente são encaminhados para o incinerador a fim de serem 

utilizados na câmara de combustão.  
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Atendendo às características da unidade industrial (o piso será impermeabilizado e a unidade 

será capacitada de equipamentos a acionar em caso de acidente e/ou derrame de substâncias 

perigosas) e às normas que legislam o transporte, receção e armazenamento temporário de 

resíduos, nomeadamente pela obrigatoriedade de utilização de recipientes, entende-se que a 

receção e armazenamento de resíduos constituirão um impacte negativo, não significativo, de 

magnitude reduzida, improvável, local, reversível, direto e temporário (só ocorre quando os 

resíduos são rececionados e armazenados temporariamente). 

5.8.3.3 Impactes Cumulativos 

No EcoParque está estabelecido um conjunto de unidades industriais, nomeadamente 

unidades de gestão de resíduos urbanos e resíduos não perigosos. Esta circunstância 

determina a ocorrência de impactes cumulativos, uma vez que ao consumo de água e 

produção de águas residuais que atualmente se verifica, decorrem os acréscimos de extração 

de água subterrânea e produção de águas residuais decorrentes do funcionamento do CIGR. 

5.8.3.4 Síntese  

De uma forma global, os impactes nos recursos hídricos perspetivam-se negativos, pouco 

significativos e de magnitude reduzida, estando associados ao consumo de recursos hídricos 

subterrâneos, nomeadamente pela exploração do furo de abastecimento da Resitejo.  

Este impacte afigura-se de difícil mitigação pois, como referido, o funcionamento da Unidade 

já foi idealizado para reduzir em 70% as necessidades de água em pleno funcionamento, não 

sendo expectável a médio prazo a possibilidade de aumentar a taxa de reutilização de água. 

5.8.4 Qualidade da água 

5.8.4.1 Fase de instalação 

Atendendo à natureza e características do projeto, implantação de um CIGR numa unidade 

industrial previamente construída e capacitada para a sua instalação, não se perspetiva a 

ocorrência de impactes negativos para a qualidade da água dos recursos hídricos subterrâneos 

e superficiais. 

5.8.4.2 Fase de exploração 

Partindo do pressuposto de que o sistema de tratamento e encaminhamento para a ETAR 

funcionará em pleno, não se prevê que a unidade industrial efetue quaisquer descargas de 
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águas residuais no local de instalação, pelo que se considera que não ocorrerão impactes 

sobre a qualidade das águas superficiais. 

No caso das águas subterrâneas, entende-se que se forem adotadas as melhores práticas 

ambientais na receção, manuseamento e armazenamento temporário dos resíduos não se 

perspetiva a ocorrência de impactes negativos para a qualidade dos recursos hídricos 

subterrâneos. 

5.8.4.3 Impactes Cumulativos 

Considera-se que atendendo às características do projeto em avaliação, não haverá lugar a 

impactes cumulativos no descritor qualidade da água. 

5.8.4.4 Sintese 

Atendendo às características do projeto não se perspetiva que ocorram impactes na qualidade 

dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

5.8.5 Medidas de Minimização 

Fase de Exploração 

RH1. Deverão ser minimizados os consumos de água, através da implementação de boas 

práticas de manutenção dos sistemas de abastecimento e armazenagem de água, de forma a 

evitar episódios de perdas de água na rede. 

RH2. Deverão ocorrer ações de formação junto dos trabalhadores para promover a 

eficiência na utilização da água nos diversos processos associados ao funcionamento do CIGR. 

RH3. Os locais de armazenamento dos resíduos suscetíveis de gerar efluentes pela ação da 

percolação das águas pluviais serão cobertos e acondicionados em recipientes devidamente 

licenciados para o efeito. Pavimento das zonas de descarga e armazenamento dos resíduos 

será impermeabilizado e deverá dispor de bacias de retenção para prevenir eventuais 

derrames e, em caso destes ocorrerem, para posterior recolha e tratamento. Estes locais 

deverão ter acesso condicionado a técnicos devidamente autorizados para o manuseamento 

dos resíduos. 
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5.9 PAISAGEM 

5.9.1 Introdução 

Entende-se como impacte ambiental o efeito que uma determinada ação direta do homem 

sobre o meio produz nas suas componentes naturais (clima, substrato geológico, morfologia 

superficial do terreno, águas, solos, vegetação e fauna). Este pode ser sobre um, vários ou 

todos os componentes e originar uma modificação das suas características naturais e 

funcionais como uma mudança no seu aspeto (morfologia), cor ou odor. 

Quando se fala de impacte, normalmente, imaginamos um efeito negativo ou prejudicial sobre 

o meio afetado, contudo, muitas vezes o impacte pode ser positivo e isso é preciso diferenciar 

desde o princípio. Os positivos representam uma melhoria nas qualidades intrínsecas dos 

componentes do meio físico, enquanto que os negativos supõem um empobrecimento das 

qualidades naturais do meio, contribuindo para o desequilibro ambiental. 

Estes impactes poderão ser pouco significativos, significativos, muito significativos ou, mesmo, 

não significativos (neutro), consoante a gravidade ou magnitude da situação a eles inerentes. 

Desta forma, procedeu-se à identificação e avaliação dos impactes que assentam em três 

fases: 

 Fase de Instalação 

 Fase de Exploração 

 Fase de Desativação 

5.9.2 Fase de instalação 

Dada a implementação do Centro Integrado de Gestão de Resíduos se efetuar no interior de 

um pavilhão industrial, já existente nas instalações da Resitejo, os impactes ambientais no 

descritor Paisagem decorrentes desta ação serão reduzidos  e muito localizados, sem presença 

visual real, não sendo, por isso, afetado, grandemente, o carácter da paisagem da área em 

estudo.  Contudo, são de salientar aqueles que surgem diretamente relacionados com a 

instalação da infra-estrutura e com a execução de pequenas obras de apoio. Deste modo, 

realçam-se os impactes negativos, embora de pouca significância, decorrentes, 

essencialmente, da instalação dos materiais em local de obra e da circulação de veículos 

pesados. 

Paisagem_I1: Alteração da utilização e função dos espaços 



 
 

   

 

 
488/563 

Ocorrerá essencialmente nas zonas de implantação dos materiais e equipamentos no local da 

instalação, zonas de acessos e zona do projeto propriamente dita. Tais modificações dever-se-

ão à introdução de elementos exógenos à paisagem, provocados pela utilização de maquinaria 

pesada, depósitos de materiais e de resíduos resultantes da instalação. 

Avalia-se este impacte como negativo, direto, imediato, temporário e pouco significativo. 

Paisagem_I2: Circulação de veículos pesados 

Para as populações cujo raio de ação se situe na envolvente direta da área da zona industrial 

ou mesmo para os restantes trabalhadores do parque industrial é nesta fase que ocorre um 

impacte mais direto ao nível da paisagem, uma vez que a passagem de maquinaria pesada 

provoca uma alteração da dinâmica da paisagem associada a um incremento de movimento, 

ruído e desordem.   

Avalia-se este impacte como negativo, direto, imediato, temporário e significativo. 

5.9.3 Fase de exploração 

Já na fase de exploração, a inserção de novos elementos na paisagem irá, sempre, provocar 

um impacte negativo muito significativo na paisagem, sendo que este será tanto maior quanto 

menor for a capacidade de absorção da paisagem recetora.  Contudo, e dada a ausência de 

novos elementos construídos na paisagem resultantes da implementação do projeto, no que 

diz respeito aos impactes ambientais sobre o Descritor Paisagem nesta fase, salientam-se, 

apenas, aqueles que se relacionam diretamente com a circulação de veículos e com a 

manutenção das áreas circundantes. 

Paisagem_E1: Circulação de veículos 

Os impactes previstos para esta fase assentarão, essencialmente, no incremento do número 

de veículos  a circular na envolvente direta ao Centro Integrado de Gestão de Resíduos, 

correspondendo estes a um incremento da circulação de pessoas (utentes, staff técnico) nesta 

área, efetuando uma maior carga / pressão humana sobre o espaço. 

Avalia-se este impacte como negativo, direto, imediato, permanente e pouco significativo. 

Paisagem_E2: Manutenção das áreas circundantes e acessos 

A manutenção destes espaços permitira uma compatibilização visual entre as infraestruturas 

construídas com o meio em que se inserem. 

Avalia-se este impacte como negativo, direto, imediato, permanente e significativo. 



 
 

   

 

 
489/563 

5.9.4 Fase de desactivação 

Na fase de desativação os principais impactes ambientais no descritor Paisagem são os que se 

relacionam diretamente com o desmantelamento da estrutura, com a remoção da maquinaria 

e consequentemente, com o incremento de circulação de veículos pesados. São impactes de 

duração temporária, negativos, diretos, embora de âmbito local e de baixa significância, 

passando posteriormente a impactes permanentes e positivos, após a recuperação do local. 

Paisagem_D1: Desmantelamento da Infra-estrutura 

A desativação da infra-estrutura, incluindo a remoção de maquinaria, provocará um acréscimo 

temporário do número de veículos  a circular na envolvente direta ao Centro Integrado de 

Gestão de Resíduos pelo que, para as populações cujo raio de ação se situe na envolvente 

direta da área da zona industrial  é nesta fase que ocorre um impacte mais direto ao nível da 

paisagem, uma vez que a passagem de maquinaria pesada provoca uma alteração da dinâmica 

da paisagem associada a um incremento de movimento, ruído e desordem no local.   

Avalia-se este impacte como negativo, direto, imediato, temporário e pouco significativo. 

5.9.5 Impactes cumulativos 

Atendendo a que a implementação da infraestrutura proposta se efectua no interior de um 

pavilhão industrial já existente não se verificam impactes cumulativos no descritor Paisagem. 

5.9.6 Medidas de minimização 

De modo a minimizar os impactes negativos decorrentes da instalação do Centro Integrado de 

Gestão de Resíduos, é possível propor algumas ações de carácter geral, nomeadamente: 

Paisagem_Mm1: Deverá ser preservada toda a vegetação arbórea e arbustiva existente nas 

áreas não atingidas pela implementação do projeto através de sinalização adequada, de modo 

a não ser afetada com a localização de depósitos provisórios na fase de instalação e 

desativação, instalações de pessoal e outras, salvaguardando-os de possíveis “toques” com 

origem em maquinaria pesada, uma vez que a longo prazo poderão danificar ou mesmo matar 

o exemplar vegetal atingido; 

Paisagem_Mm2: A escolha do local de depósitos provisórios deverá ser efetuada de modo a 

garantir a não afetação de áreas que ainda não se encontrem intervencionadas, num local 

afastado de linhas de água e das captações existentes para abastecimento público e fora de 

áreas de Reserva Agrícola Nacional e de Reserva Ecológica Nacional, e próximo de acessos já 

existentes, sendo garantida a recuperação do próprio local de instalação deste; 
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Paisagem_Mm3: Durante as fases de instalação e desativação deverá vedar-se visualmente, 

com recurso a painéis, as áreas de apoio à obra. Estes painéis deverão ter, pelo menos, dois 

metros de altura, sendo conveniente que sejam pintados com cores esbatidas, como o branco, 

o cinzento ou o azul claro; 

Paisagem_Mm4: Deverá proceder-se à aspersão hídrica periódica das áreas onde haja 

circulação de veículos e de máquinas, principalmente, durante o período estival, de modo a 

reduzir a deposição de poeiras e de materiais diversos na vegetação e outros elementos 

circundantes; 

Paisagem_Mm5: Devem ser adotadas medidas de recuperação paisagística definidas à priori e 

de acordo com projeto aprovado pelo dono da obra, das zonas de depósito de materiais, por 

forma a estabelecer atempadamente a integração paisagística destes espaços (da 

responsabilidade do empreiteiro). As espécies vegetais a introduzir no terreno deverão 

respeitar o disposto no Decreto-Lei n.º 565/99 de 21 de Dezembro de 1999, devendo, sempre, 

optar-se por espécies de cariz autóctone possuidoras de maior valor ecológico e 

adaptabilidade ao local. 

 

5.10 RUÍDO 

De seguida apresenta-se a metodologia adotada e os resultados obtidos para a identificação e 

avaliacãoavaliação dos impactes acústicos decorrentes da implementação do projeto – Centro 

Integrado de Gestão de Resíduos – CIGR – da Ambimed. 

5.10.1 Critérios e Metodologia 

A Avaliação dos Impactes decorrentes do funcionamento do CIGR da Ambimed no que respeita 

a temática do ruído, será efetuada tempo por objetivo a verificação do cumprimento do 

Regulamento Geral de Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 

Os Impactes avaliados serão provenientes do potencial aumento dos níveis sonoros na 

envolvente da área de estudo, aumento esse associado ao funcionamento da instalação em 

análise. A entrada em funcionamento do CIGR da Ambimed será analisada, do ponto de vista 

acústico, no que respeita duas vertentes: 
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 Os equipamentos ruidosos associados ao funcionamento da instalação propriamente 

dita, e que se encontram localizados no edifício do CIGR, que por sua vez se encontra 

nas instalações da Resitejo; 

 O tráfego rodoviário que será gerado, em adição ao já existente, pela atividade 

desenvolvida no CIGR, nomeadamente, movimentação de veículos ligeiros e pesados 

de transporte de resíduos. 

No âmbito do Regulamento supracitado (RGR), será verificado o cumprimento de dois critérios 

legais, tendo em conta os níveis de ruído previstos para a Situação Futura de pleno 

funcionamento do projeto, face aos da Situação Futura na ausência do projeto, de acordo com 

o seguinte: 

 Valores Limite de Exposição – Artigo 11º; 

 Critério de Incomodidade – Artigo 13º. 

De acordo com a informação disponibilizada pela Câmara Municipal da Chamusca, o Concelho 

não dispõe ainda de Classificação Acústica de Zonas, estando o PDM ainda em fase de revisão. 

Assim sendo, os limites legais a cumprir para cada um dos indicadores de ruído Lden e Ln 

serão, respetivamente, 63 dB(A) e 53 dB(A). 

No que respeita o critério de incomodidade, a verificação do cumprimento é efetuada tendo 

em conta a diferença entre os níveis de ruído ambiente (com a ocorrência da atividade) e de 

ruído residual (na ausência da atividade).  

Os diferenciais a cumprir para este critério são de 5, 4 e 3 dB(A) para os períodos diurno, 

entardecer e noturno, respetivamente. 

5.10.2 Descrição do projeto 

O CIGR da Ambimed irá localizar-se no Eco-Parque do Relvão, mais propriamente nas 

instalações da Resitejo, já implantada e em plena laboração.  

A instalação ocupará uma área total de 3500 m2 sendo 800m2 ocupados pela área edificada e 

2700 m2 de área exterior. O espaço exterior destinar-se-à à circulação de viaturas, acessos ao 

CIGR, cargas e descargas, e estacionamento de viaturas, ligeiras e pesadas ligadas a toda a 

logística das operações de gestão de resíduos hospitalares. Este espaço acolherá ainda as 

viaturas de clientes e dos funcionários da empresa ligados direta ou indiretamente à unidade. 
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A área edificada será constituída por um pavilhão, do tipo “nave industrial” que englobará uma 

zona operacional que se divide em zona de tratamento, armazenagem e zona social e de apoio 

administrativo. 

Conforme figura que se segue, a instalação englobará: 

A zona operacional localizada no Piso 0, com: 

 Zona de receção e descarga de contentores de transporte cheios com resíduos, que 

chegam nas viaturas provenientes dos diferentes produtores e unidades da Ambimed; 

 Câmara de Refrigeração, onde são armazenados os RHP e SPOA, antes do seu envio 

para incineração; 

 Zona de incineração, onde se localizam os equipamentos de todo o sistema de 

incineração; 

 Zona de apoio e controlo operacional; 

 Zona de produção energética; 

 Zona de hiegenização de viaturas no exterior do pavilhão (alçado lateral esquerdo). 

A área de serviços administrativos e apoio, localiza-se no piso superior e inclui: 

 Sala de apoio administrativo e controlo operacional; 

 Sala de reuniões; 

 Sala de refeições/descanso; 

 Balneários, vestiários e sanitários (para o sexo masculino e feminino).
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Figura 5.10.1 - Implantação de equipamentos e zonagem no CIGR.
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O CIGR terá um regime de laboração contínuo de 24h sob 24h, assegurado por 3 turnos de 8 

horas. 

O Transporte de resíduos será assegurado através de veículos especializados, pertencente a 

empresa do grupo Ambimed, a Ambicargo, e serão rececionados por dia 2 veículos pesados e 2 

ligeiros, provenientes do Barreiro, Estarreja e Espanha. 

5.10.3 Previsão dos Impactes na Fase de Exploração 

Para a Fase de Exploração do CIGR da Ambimed, serão considerados 2 tipos de impacte no que 

respeita o descritor ruído, sendo eles os níveis sonoros produzidos pelo funcionamento interno 

do próprio CIGR, e todos os equipamentos que lhe estão associados, bem como os níveis 

gerados pela movimentação de tráfego adicional que a exploração desta unidade irá trazer ao 

local e sua envolvente. 

O inventário de equipamentos relevantes de considerar no estudo, assim como as suas 

potências sonoras médias, de acordo com os dados do fabricante, são apresentados no quadro 

que se segue: 

Quadro 5.10.1 - Dados de potência sonora disponibilizados pelo fornecedor para cada equipamento a 

instalar no CIGR. 

Equipamentos Quantidade Localização 
Nível de  

Potência Sonora 

Horário 

Funcionamento 

Queimador 2 Rés do Chão – Área Coberta < 85 dB(A) 

24h/ dia 

Acionamento 1 Rés do Chão – Área Coberta < 85 dB(A) 

Sem-Fim 1 Rés do Chão – Área Coberta < 75 dB(A) 

Injetor 2 Rés do Chão – Área Coberta < 85 dB(A) 

Válvula 1 Rés do Chão – Área Coberta < 75 dB(A) 

Ventilador 1 Rés do Chão – Área Coberta < 85 dB(A) 

Turbina 1 Rés do Chão – Fechada em 

Canópia Acústica 
< 85 dB(A) 

Arrefecedor 4 
Rés do Chão – Área 

descoberta 
< 85 dB(A) 

Chaminé 1 Exterior < 85 dB(A)  
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A localização dos equipamentos acima referidos, com as suas potências sonoras associadas, apresenta-se na figura abaixo: 

 

Figura 5.10.2 - Localização dos equipamentos e indicação das suas potências sonoras 
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Para a simulação do ruído produzido por estes equipamentos e a sua propagação, foi utilizado 

o Software de modelação acústica CadnaA®, a partir do qual foi criado um modelo acústico 

tridimensional, onde foram introduzidas as fontes de ruído de acordo com o Layout acima 

apresentado. A estas fontes de ruído foi atribuída a respetiva potência sonora fornecida pelos 

fabricantes de cada equipamento. O cálculo da propagação entre a fonte e o recetor foi 

efetuado de acordo com a Norma ISO 9613. 

Em termos cartográficos, foi usado o modelo do Mapa de Ruído do Município da Chamusca, 

disponibilizado pela Câmara Municipal da Chamusca. 

Para os cálculos efetuados pelo modelo foi usada a 2ª ordem de reflexão. 

No que respeita o tráfego rodoviário, conforme referido, será gerada pela atividade do CIGR a 

movimentação adicional de 2 veículos ligeiros e 2 pesados de transporte de resíduos, por dia, e 

que ocorrerá sempre durante o período diurno (07h-20h), período este que será o menos 

crítico do ponto de vista acústico. 

O transporte de resíduos terá origem em 3 locais distintos, sendo eles Estarreja, Barreiro e 

Espanha. Para este transporte os percursos preferenciais que serão adotados pelos motoristas 

serão os apresentados no quadro que se segue: 

Quadro 5.10.2 - Percursos preferenciais para o transporte de resíduos a partir de cada origem possível. 

Origem Percurso 

Estarreja A1; A23; Entroncamento; Golegã; Resitejo (ponte da Chamusca) 

Barreiro A1; A23; Entroncamento; Golegã; Resitejo (ponte da Chamusca) 

Espanha Monfortinho; A23; Abrantes; Tramagal; Resitejo (Ponte de Abrantes) 

 

Tendo em conta os percursos definidos e acima apresentados para o transporte de resíduos, as 

vias na envolvente do projeto que serão potencialmente afetadas pelo aumento de tráfego 

serão as que a seguir se apresentam: 

 EN243; 

 EN243 - Ponte Isidro dos Reis; 

 EN118; 
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 EM573; 

 EM1375. 

No que respeita este aumento de tráfego, apresentam-se de seguida os dados de tráfego 

considerados para as 2 situações consideradas na previsão dos impactes do projeto: 

 Situação 1: Ano 2015 – entrada em funcionamento do projeto; 

 Situação 2: Ano 2030 – ano Horizonte do projeto. 

Para cada uma das duas situações referidas, foram analisadas as previsões de ruído com e sem 

a implementação do projeto, no sentido de aferir quais os acréscimos sonoros que poderão 

advir da implantação do CIGR da Ambimed nas instalações da Resitejo, no Eco-Parque do 

Relvão. 

 

Figura 5.10.3 - Identificação das Secções em análise. 

Quadro 5.10.3 - Dados de tráfego para o ano de 2015 após entrada em funcionamento do CIGR. 

Secção 
Diurno (07h - 20h) Entardecer (20h - 23h) Noturno (23h - 07h) 

Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados 

1 0 0 0 0 0 0 

2* 1000 99 74 2 57 32 
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Secção 
Diurno (07h - 20h) Entardecer (20h - 23h) Noturno (23h - 07h) 

Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados 

3* 5029 854 822 82 639 175 

4* 3855 512 631 49 490 105 

5 4967 798 813 77 631 164 

6* 534 212 39 4 31 70 

7* 466 196 34 4 27 65 

8 194 172 14 3 11 58 

9* 2836 454 464 44 360 93 

10 2775 337 454 33 352 69 

11* 178 189 13 4 10 63 

12 4000 708 654 68 508 145 

13 635 232 104 22 81 47 

14 3712 648 607 62 471 133 

15 130 171 10 3 7 57 

16 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 

* - Secções afetadas pelo acréscimo de tráfego 

Quadro 5.10.4- Dados de tráfego para o ano de 2030 após entrada em funcionamento do CIGR. 

Secção 
Diurno (07h - 20h) Entardecer (20h - 23h) Noturno (23h - 07h) 

Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados 

1 0 0 0 0 0 0 

2* 1269 119 94 2 73 39 

3* 5510 994 901 96 700 203 

4* 4147 581 678 56 527 119 

5 5342 919 874 89 679 189 

6* 684 250 50 5 39 83 

7* 620 235 46 5 35 79 

8 221 206 16 4 13 69 

9* 3092 516 505 50 392 106 

10 3037 378 497 36 386 77 

11* 199 223 15 4 11 74 

12 4368 832 715 80 555 170 

13 720 281 118 27 91 57 
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Secção 
Diurno (07h - 20h) Entardecer (20h - 23h) Noturno (23h - 07h) 

Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados 

14 4082 764 668 74 518 157 

15 158 204 12 4 9 69 

16 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 

* - Secções afetadas pelo acréscimo de tráfego 

5.10.4 Resultados 

Analisando os impactes decorrentes dos 2 tipos de alterações que serão introduzidas no 

ambiente sonoro local (funcionamento do CIGR propriamente dito e acréscimo de tráfego), 

verifica-se que os impactes do projeto serão pouco significativos ou nulos.   

No que diz respeito ao tráfego rodoviário, o acréscimo será de 2 veículos ligeiros e 2 pesados 

por dia, durante o período diurno, portanto, com uma expressão muito pouco significativa face 

às centenas ou até mesmo milhares de veículos já previstos para as vias rodoviárias (Ver 

quadros anteriores).  

Analisando do ponto de vista do ruído que será produzido pelos equipamentos associados ao 

funcionamento da Incinerador, apresentam-se no quadro abaixo os níveis de ruído particular 

que se farão sentir nos 2 pontos de medição realizados aquando da Caracterização da Situação 

de Referência. Ressalva-se que o ponto de medição P1 foi realizado junto ao recetor sensível 

mais próximo, e que o ponto P2 é um ponto de controlo realizado junto ao limite de 

propriedade da Resitejo, e portanto não representa um recetor sensível. 

Quadro 5.10.5 - Níveis de Ruído Particular do CIGR da Ambimed, sentidos nos pontos de medição. 

  Ruído Particular para os Indicadores calculados [dB(A)] 

Ponto Ld Le Ln  Lden  

P1 0 0 0 0 

P2 35,0 35,0 35,0 41,3 

Tendo em conta que a atividade irá decorrer ininterruptamente, durante as 24 horas do dia, o 

ruído produzido será constante para todos os períodos de referência, como se pode constatar 

pelo quadro acima. 
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Analisando os resultados apresentados, verifica-se que o ruído que será produzido pelo CIGR 

terá impactes nulos no ponto recetor sensível mais próximo. Verifica-se mesmo que, o ruído 

produzido junto ao limite de propriedade da Resitejo será muito baixo, apresentando impactes 

muito reduzidos e pouco significativos para a envolvente. 

Na figura que se apresenta de seguida é possível verificar o mapa de ruído particular da 

atividade, e portanto o alcance dos níveis de ruído produzidos. 

 

Figura 5.10.4 - Mapa de Ruído Particular do CIGR da Ambimed (Ld=Le=Ln). 

No que respeita a verificação dos critérios definidos no DL 9/2007 (Regulamento Geral de 

Ruído - RGR), deve ser verificado o cumprimento dos Valores Limite de Exposição, de acordo 

com a classificação acústica atribuída pela autarquia ao local, assim como o critério de 

incomodidade junto dos recetores sensíveis identificados.  

No que respeita o primeiro critério, e tendo em conta que a Câmara Municipal da Chamusca se 

encontra em revisão do PDM, não existe ainda Classificação Acústica no local, pelo que os 

limites legais aplicáveis serão os de Zona Não Classificada, com os limites de 63 dB(A) e 53 

dB(A) para os indicadores Lden (diurno-entardecer-noturno) e Ln (noturno), respetivamente. 
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O ruído ambiente (RA) previsto para o local é apresentado no quadro que segue. Este é obtido 

pela soma logarítmica entre o ruído residual (RR) medido aquando da caracterização da 

situação de referência e o ruído particular (RP) calculado, emitido pelo CIGR (RA= RR  RP). 

Quadro 5.10.6 - Apresentação dos níveis de ruído ambiente calculados para a Situação de Funcionamento 

do CIGR. 

Ponto Indicador 
Níveis dB(A) 

RR RP RA 

P1 

Ld 42,7 0 42,7 

Le 30,7 0 30,7 

Ln 28,5 0 28,5 

Lden 41,1 0 41,1 

P2 

Ld 62,8 35,0 62,8 

Le 29,1 35,0 36,0 

Ln 27,2 35,0 35,7 

Lden 60,1 41,3 60,2 

 

Como se pode observar do quadro acima, no ponto P1, correspondente ao recetor sensível 

identificado como mais próximo do CIGR, os níveis de ruído ambiente encontram-se sempre 

abaixo dos limites máximos definidos para ambos os indicadores (Lden e Ln). Verifica-se 

mesmo que os equipamentos associados ao funcionamento do CIGR da Ambimed não terão 

qualquer contributo para o ruído existente junto deste recetor. 

No que respeito o ponto P2, e apesar de não caracterizar nenhum recetor sensível, os níveis 

também aí se encontram abaixo dos limites de 63 dB(A) e 53 dB(A) para os indicadores Lden e 

Ln, respetivamente. 

No que respeita o segundo critério do RGR, o critério de incomodidade, este apenas é aplicável 

junto de recetores sensíveis, ou seja, no presente caso, do ponto P1. 

Além disso, salienta-se que, de acordo com o n.º 5 do artigo 13º, este critério não é aplicável 

para valores de LAeq do ruído ambiente inferiores a 45 dB(A).  

Tendo em conta o explicitado, o critério de incomodidade não é aplicável junto do ponto P1, 

uma vez que para todos os períodos os valores de ruído ambiente se encontram abaixo dos 45 



 
 

   

 

 
502/563 

dB(A). No entanto, importa ressalvar que, independentemente dos níveis de ruído  ambiente 

determinados junto deste recetor, o ruído particular produzido pelo CIGR não terá qualquer 

influência nesse local pois não se fará sentir aí (RP = 0 dB(A)). 

5.10.5 Conclusões 

O Centro Integrado de Gestão de Resíduos da Ambimed irá apresentar um funcionamento 

contínuo durante as 24 horas do dia. Associado ao funcionamento desta instalação, 

analisaram-se 2 tipos de impacte: 

 Gerado pelo acréscimo de tráfego; 

 Gerado pelos equipamentos ruidosos da instalação. 

O acréscimo de tráfego previsto pela entrada em funcionamento do CIGR é desprezável no que 

respeita os impactes acústicos, uma vez que ocorrerá durante o período diurno, e contemplará 

apenas 2 veículos pesados e 2 veículos ligeiros por dia, valores muito inferiores aos previstos 

para as vias rodoviárias existentes, pelo que com contribuição mínima para os níveis de ruído 

produzidos por essas vias mesmo sem a implantação do projeto. 

Os equipamentos ruidosos da instalação foram identificados e foi calculada a sua contribuição 

para os pontos recetores, tendo em conta os dados de potência sonora fornecidos pelo 

fabricante e a sua localização na instalação.  

Para o cálculo da propagação sonora entre os equipamentos e os recetores foi usado o 

software de modelação acústica Cadna®, tendo como base de cálculo a Norma ISO 9613.   

Verifica-se que o critério dos valores limite de exposição será cumprido em qualquer dos 

pontos analisados.  

O critério de incomodidade não é aplicável para o ponto recetor sensível identificado (P1) uma 

vez que o ruído ambiente se encontra abaixo de 45 dB(A). No entanto, e independentemente 

deste facto, os equipamentos não se farão sentir na proximidade deste recetor, tendo em 

conta que o ruído particular da instalação nesse local será de 0 dB(A). 

O CIGR não terá impactes acústicos na sua envolvente próxima, sendo os níveis de ruído 

particular provocados pelo seu funcionamento, muito baixos (35 dB(A)). 

5.10.6 Impactes Cumulativos 

Não se prevêem impactes cumulativos ao projeto do CIGR que possam afetar os níveis de 

ruído que se farão sentir no recetor sensível mais próximo. 
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5.10.7 Medidas de minimização 

Tendo em conta que não se verificaram impactes negativos significativos ao nível deste deste 

descritor não se propõem medidas de minimização. 

 

5.11 RESÍDUOS  

O presente projeto do CIGR, pela sua dimensão e caraterísticas de funcionamento, presta uma 

resposta adequada, á estratégia nacional para os RH e ás necessidades dos produtores de RH 

(privados e públicos), fornecendo uma solução que, ao fazer parte de um sistema de Gestão 

Integrada com tratamento diferenciado dos resíduos em função do seu risco (autoclavagem 

para os resíduos do grupo III e incineração para o grupo IV), é adequada, sustentável e 

economicamente viável. 

Pode-se também afirmar que, serão parte integrante do projeto do CIGR, o desenvolvimento 

de todas as operações de gestão de resíduos e procedimentos associados, baseados e 

obedecendo a critérios legais e económicos e, em boas práticas ambientais e de saúde publica.   

Conforme foi já descrito em capítulos anteriores, prevê-se para o CIGR, uma capacidade de 

laboração e de exploração de cerca de 5400 ton/ano, tendo este projeto como desígnio a 

solução de tratamento por incineração, para todos os resíduos hospitalares do grupo IV e 

outros que com eles tenham afinidade, em termos de risco e de solução de destino final.. 

5.11.1 Resíduos associados ao projeto e geridos no CIGR 

A análise dos impactes relativos a estes descritor, será avaliada e efectuada aos dois níveis em 

que os resíduos estão envolvidos no projeto, ligados á actividade principal do CIGR o sistema 

de incineração, em que os mesmos são integrados como matéria prima do processo e, que 

decorre na fase de Exploração (ou laboração) e, aqueles  resíduos que são produzidos pelo 

projeto, e que  abrangem as suas diferentes fases, instalação, exploração e desactivação: 

Resumindo, os dois níveis de utilização e de produção de resíduos no projeto, será: 

a) ao nível dos “inputs” dos resíduos,  ligados á actividade principal do projeto a 

incineração, como os resíduos hospitalares e afins ou equiparados; 

b) outro nível são os resíduos produzidos nas diferentes fases de projeto. 

Assim o projeto em estudo durante a sua fase exploração, a “matéria-prima” ou os resíduos a 

incinerar nas instalações do CIGR, abrangem diversos tipos de resíduos perigosos e não 
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perigosos, que carecem de soluções de eliminação por incineração, que serão 

maioritáriamente resíduos hospitalares perigosos e outros que, com eles tenham afinidade 

conforme quadro do ponto seguinte, onde são descritos esses resíduos em função da sua 

tipologia e classificação LER.  

Os resíduos do grupo IV, que de acordo com a legislação nacional em vigor, são de incineração 

obrigatória, são produzidos em diversos produtores, como a prestação de cuidados de saúde 

ligadas á prevenção ao diagnóstico e á investigação ligadas a instituições ou instalações como, 

hospitais, clínicas, centros de saúde, consultórios, laboratórios de análises clínicas e de 

patologia, universidades, laboratórios de investigação e de controlo de qualidade (industrias), 

instalações de apoio á terceira idade, clinicas de estética, prestação de serviços ligados á saúde 

animal, como foi já referido. Esses resíduos do grupo IV, estão a ser maioritariamente 

encaminhados para tratamento/eliminação no estrangeiro, procedendo á sua exportação, 

para países como Espanha, França, Alemanha e Bélgica.  

Esses resíduos a gerir no CIGR, são também descritos de forma mais pormenorizadas no 

capitulo relativo á “Descrição do projeto”, no ponto onde são “tipificados os resíduos 

associados ao projeto”, nomeadamente, os resíduos hospitalares perigosos, os resíduos de 

medicamentos e resíduos de “retomas” ou Recall, os resíduos animais e os subprodutos de 

Origem Animal (SPOA). 

Quadro 5.11.1 - Descrição e quantificação estimada dos resíduos a gerir no CIGR. 

TIPOLOGIA DE RESÍDUOS 
 PARCIAIS  

(ton/ano) 

TOTAIS 

(ton/ano) 

 

RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS (1) 

180101, 180102, 180103*, 180104, 180106*, 180107, 180108*, 

180109, 180201*, 180202*, 180203, 180205*, 180206, 

180207*, 180208 

 RHP do grupo IV 

 

2500 (4) 

3600 
 1000 (5) 

RHP do grupo III 100 

 

RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS  E  

 OUTROS EQUIPARADOS, “Retoma” ou RECALL (1) 

070513*, 070514, 070699, 150202*, 160506*, 160508*,191212, 

200131*, 200132, 200199, 200301, 200302, 200399 

Resíduos 

Medicamentos 
500  

1250 

 “Retomas” ou 

Recall e outros (3)  
750 
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TIPOLOGIA DE RESÍDUOS 
 PARCIAIS  

(ton/ano) 

TOTAIS 

(ton/ano) 

 

RESÍDUOS ANIMAIS (1) e SUBPRODUTOS  

DE ORIGEM ANIMAL (SPOA) (2) 

020102, 020199, 020202, 020203, 020299, 020304, 020399, 

020501, 020599,020601, 020699, 020704, 020799   e   SPOA - 

M1, M2 e M3 

Resíduos animais  

e SPOA 
550 

 

550 

 

(1) Classificação de acordo Portaria n.º 209/2004 de 3 de Março, dos códigos LER abrangidos com 

uma descrição mais pormenorizada em quadro anexo. 

 (2) Relacionados com recall e/ou Industria farmacêutica e/ou cosmética, que são também 

classificados conforme o ponto (1). 

 (3) Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1774/2002 de 3 de Outubro de 2002.  

 (4) PERH, 2016.                    

(5) Resíduos provenientes de Espanha. 

 

Conforme se apresenta no quadro, a fase de exploração e de laboração do CIGR, integra 

maioritariamente, os resíduos hospitalares do grupo IV, cerca de 65%, contudo  se  

considerarmos  também os resíduos de medicamentos,  esses resíduos representam na prática 

, de facto 75%. 

Embora considerando que o presente projeto se destina primordialmente aos RH, quanto á 

eventual incineração de resíduos do grupo III, a mesma será sempre de pequena dimensão 

(inferior a 2%) e poderá ocorrer pontualmente nos casos em que pelas suas características ou 

condicionantes por parte do produtor de resíduos, ou ainda numa situação de recurso e/ou 

nalgum contexto nacional, seja essa a solução mais indicada. 

Os resíduos de medicamentos a enquadrar no CIGR podem ter diversas origens, entre elas o 

CTREM da Ambimed, integrando resíduos de medicamentos, cosméticos e outros, que fazem 

parte do SIGREM e que careçam de eliminação por incineração. O CTREM tem ainda condições 

para desenvolver actividades ligadas á gestão das “devoluções” de resíduos de medicamentos, 

das farmácias, distribuidores, armazenistas e laboratórios da indústria farmacêutica, entre 

outros 

Outra área da gestão de resíduos, que é desenvolvida no CTREM, trata-se da “retoma” ou 

recall de produtos (ou resíduos) que tenham necessidade de sair dos circuitos comerciais e de 

serem eliminados por incineração, que pode integrar tipologias de resíduos com origens tão 
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diferentes como, produtos danificados, descontinuados, impróprios para consumo, 

contaminados com outros produtos ou matérias não adequadas ao seu uso e/ou perigosas, 

etc., e que seja necessário enquadrar como resíduo a “destruir” por incineração. Este processo 

de gestão de resíduos/produtos, que é prestado através de um serviço designado por recall ou 

“retoma ou devolução”, integra a logística de acondicionamento, recolha, transporte, registo e 

“destruição”, encontra-se bem implantado e desenvolvido noutras empresas grupo Stericycle, 

noutros países como o Canadá, nos EUA e Reino Unido. 

Os outros resíduos, provenientes de diferentes actividades e que possam carecer de soluções 

de incineração são ainda os resíduos animais e os SPOA. As matérias das categorias 1 e 2, que 

são sujeitas a destruição por incineração tendo a Ambimed, para isso licenciado, desde 

Dezembro de 2006,( pela Direcção Geral de Veterinária - DGV que tutela esta actividade), um 

Incinerador de SPOA, de pequena dimensão e destinado exclusivamente á incineração de 

SPOA das categorias 1 e 2, localizado em Beja. Sendo este, o único Incinerador licenciado para 

prestação de serviço de SPOA a terceiros.  

Relativamente aos resíduos animais, classificados como tal no LER, poderá ocorrer em casos 

pontuais, situações de necessidade de resposta, de destino final como a sua incineração, pois 

embora não se classifiquem como SPOA, podem carecer de uma solução de incineração, como 

esses. 

Todos os resíduos geridos no CIGR, além daqueles que são referidos no quadro acima e que se 

referem á “matéria-prima” do CIGR, são discriminados nos anexos III e IV, com respectiva 

designação, classificação e  classificação e códigos LER. 

5.11.2 Análise dos resíduos produzidos nas diferentes fases do projecto 

A tipologia de resíduos, produzidos como resultado das diversas fases do projeto, do CIGR, 

serão provenientes do tipo de actividade que irá ocorrer em cada uma dessas etapas, a saber: 

 A fase de instalação e de implementação do equipamento, maquinaria e outras 

matérias ou produtos associados; 

 A fase exploração, onde se irão desenvolver as actividades decorrentes do processo de 

laboração e de manutenção associada; 

 A fase de desativação da instalação e de desmantelamento dos equipamentos e outras 

estruturas.  
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A descrição dos resíduos gerados ou produzidos em cada fase serão analisados, nos parágrafos 

seguintes. 

5.11.3 Fase de instalação e de implementação do CIGR 

Atendendo a que não existe uma “fase de construção”, uma vez que o CIGR em estudo vai ser 

instalado num edifício e no espaço da Resitejo, numa fase inicial do projeto, e anterior á sua 

laboração, os resíduos produzidos relacionam-se essencialmente com os trabalhos que iram 

decorrer na fase de instalação do CIGR, de implantação e  montagem de todos os 

equipamentos e materiais associados, fixação de equipamento e/ou maquinaria à estrutura de 

betão, no piso e paredes do pavilhão, podendo haver por isso, também pequenas obras de 

construção civil. 

Assim, nesta fase os resíduos produzidos, serão essencialmente,  RCDs, peças de metal, de 

plástico e madeira  e, material que acompanha o equipamento no seu armazenamento e 

transporte, como embalagens  de diferentes fileiras como papel, caixas de cartão e de 

madeira, paletes, sacos e filme de plástico, etc.  

Na fase de instalação, e conforme vão sendo produzidos, os resíduos serão logo separados e 

acondicionados para efeitos de agregação, por tipologia e classificação, antes do seu 

armazenamento temporário e transporte e destino final, que será efectuado de acordo com as 

suas características e classificação LER .  

5.11.4 Fase de exploração 

Durante esta fase, serão produzidos diferentes tipos de resíduos associados à laboração e 

rotina de funcionamento do CIGR, conforme apresentado nas alíneas seguintes.  

i) Resíduos resultantes da atividade da área social e de apoio administrativa como RSU, 

indiferenciados, e outros resíduos passiveis de serem tratados por valorização, que 

serão   encaminhamentos para as respectivas fileiras, (ou em caso de impossibilidade, 

outro processo de tratamento), nomeadamente, e entre outros os tinteiros e toners, o 

papel e cartão, plástico, metal e vidro; 

ii) Resíduos resultantes do armazenamento de consumíveis e de outros produtos de uso 

comum, como os resíduos de embalagem, filme de plástico, metal, madeira, cartão 

etc, (que serão encaminhados para valorização) e  os RSU indiferenciados que serão 

encaminhados para aterro; 
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iii) Resíduos produzidos no processo de incineração e funcionamento dos equipamentos 

complementares, nomeadamente equiparados a resíduos a industriais banais (RIB) 

nomeadamente escórias e, perigosos (RIP), como cinzas volantes do tratamento de 

gases, e ainda as cinzas da caldeira;  

iv) Resíduos dos processos de manutenção, resultantes de operações programadas 

(manutenção preventiva) e pontuais (manutenção correctiva, que possa ocorrer na 

resolução de problemas pontuais). Destes tipos de resíduos serão produzidos, entre 

outros, os óleos usados, pilhas e baterias, tecidos contaminados e desperdício, etc. ou 

embalagens consideradas impróprias para a reciclagem.  

Donde se pode concluir que, na fase de exploração do CIGR, no decurso da sua atividade 

diária, o principal resíduo produzido no “processo produtivo” são as escórias, que como 

resíduo não perigoso, serão encaminhadas para Aterro ou outro sistema licenciado para RSU, e 

as cinzas que, como resíduo perigoso serão encaminhadas para os CIRVER, sendo que, em 

qualquer dos casos, serão transportadas para instalações próximas, localizadas na zona de 

influência do Eco-parque do Relvão. 

5.11.5 Fase de desactivação do CIGR 

Nesta fase, serão produzidos resíduos provenientes da desativação e do desmantelamento dos 

equipamentos, onde a componente principal, será essencialmente “monstros” e peças de 

metal, madeira e plástico, embalagens, óleos usados, tecidos contaminados desperdício e 

ainda RCDs.  

5.11.6 A gestão interna de resíduos no CIGR 

Na gestão interna de resíduos no CIGR, todos os requisitos, procedimentos e instruções de 

trabalho serão concebidas, á semelhança do já que acontece em todas as instalações da 

Ambimed, de forma a respeitar as condições de segurança relacionadas com as características 

dos resíduos, da sua perigosidade e risco associado, como forma de contenção e de 

minimização de qualquer dano, interno e externo,  para o ambiente e  para a saúde humana.  

Como complemento e reforço dessa postura e filosofia de trabalho, a Ambimed, pretende 

proceder, também á semelhança do que já tem para a empresas e para outras instalações,  ao 

alargamento do âmbito do seu Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) que a empresa já possui 

certificado, de acordo com a ISO 9001 desde 2003 e, á implementação e de um Sistema de 

Gestão Ambiental (SGA), a certificar de acordo a ISO 14001.  Este sistema integra também 
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ações de adoção de MTD, procedimentos e instruções de trabalho para a gestão dos resíduos, 

bem como a definição e desenvolvimento periódico de ações de melhoria continua.  

Como Boas práticas na gestão dos resíduos no CIGR, podemos apontar para o caso dos 

resíduos produzidos, acções como aquelas que são descritas no quadro e parágrafos seguintes. 

A maioria dessas acções, fazem já parte integrante do processo de trabalho dentro da empresa 

e, constam já de procedimentos e de instruções de trabalho. 

Em todas as fases do projeto, e essencialmente na fase de exploração, no acondicionamento 

dos resíduos como os hospitalares, são utilizados contentores específicos e adequados a esses 

resíduos perigosos, nomeadamente homologados para o transporte de acordo com o ADR e 

RPE.  Haverá outros resíduos, para os quais se usará tecnibox ou palotes, contentores do 

mesmo tipo dos resíduos urbanos, ou ainda quando, além das características também as 

quantidades o justifiquem os big-bag, entre outros. 

Salienta-se que o principal resíduo produzido pela incineração, na actividade diária do CIGR 

são as escórias, que como resíduo não perigoso, serão encaminhadas para aterro licenciado. 

As cinzas volantes, associadas ao tratamento de gases e, estando classificados com um resíduo 

perigoso, terão como destino final os CIRVER, quanto às cinzas associadas á caldeira (terão 

depois na fase de laboração, de ser analisadas para confirmar se serão de facto classificadas 

como resíduo perigoso (código LER 190115) como está a ser assumido neste estudo ou, se 

poderão se classificadas como cinzas “não perigosas “ (código LER 190116). No cenário atual e 

por prudência considera-se que essas cinzas serão também encaminhadas classificados com 

um resíduo perigoso, e para um destino final nos CIRVER. 

Todos os resíduos produzidos no CIGR, serão encaminhados para operadores de gestão de 

resíduos-(OGR) licenciados, privilegiando as operações de valorização e, tendo como destino 

os OGR que se encontram nas proximidades da instalação (no Eco-parque do Relvão), 

contribuindo assim para o incremento das sinergias e da redução da pegada de carbono 

associada ao projeto. 

Todos os resíduos envolvidos na operação do CIGR e na sua exploração, tais como os resíduos 

que entram para serem incinerados, assim como os resíduos produzidos ao longo do tempo de 

vida do projeto, poderão ser consultadas com maior detalhe nos anexos III e IV. 

No quadro abaixo apresentado, são descritos de forma mais exaustiva, os resíduos que se 

prevê serem gerados ou produzidos no CIGR, classificados de acordo o seu código LER e de 
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operação, e com a apresentação dos valores estimados para a sua produção, durante o ciclo 

de vida do projeto nas suas fases de instalação, exploração e operação e, de desativação. 
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Quadro 5.11.2 - Tipologia de Resíduos cuja produção se prevê, no decorrer das diferentes fases do CIGR. 

CÓDIGO LER DESIGNAÇÃO (DE ACORDO COM A PORTARIA N.º 209/2004 DE 3/3) ORIGEM (OPERAÇÕES E/OU PROCESSOS) QUANTIDADE 

(TON/ANO) 
DESTINO FINAL 

08 03 Resíduos FFDU de tintas de impressão 

08 03 18 Resíduos de tonner de impressão e os tinteiros  Área Administrativa  0,08 R13 - Reciclagem 

13 01 Óleos Hidráulicos usados 

13 01 11* Óleos hidráulicos e sintéticos Manutenção 0,20 R9 – Valorização 

13 02 Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados 

13 02 06* Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação Manutenção 0,20 R9 – Valorização 

15 01 Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos separadamente) 

15 01 01 Embalagem de Papel e Cartão  Embalagem de materiais 2 R5 – Reciclagem/Recuperação 

15 01 02 Embalagens de Plástico  Embalagem de materiais 10 R5 – Reciclagem/Recuperação 

15 01 03 Embalagens de Madeira Paletes 3 R5 – Reciclagem/Recuperação 

15 01 06 Mistura de Embalagens Embalagens de materiais 0,8 R5 – Reciclagem/Recuperação 

15 01 10* Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de 
substâncias perigosas 

 Embalagem de materiais 0,05 D15 – Tratamento/Eliminação 

15 01 11* Embalagens de Metal  Embalagem de materiais 0,010 D15 – Tratamento/Eliminação 

15 02 Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção 
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CÓDIGO LER DESIGNAÇÃO (DE ACORDO COM A PORTARIA N.º 209/2004 DE 3/3) ORIGEM (OPERAÇÕES E/OU PROCESSOS) QUANTIDADE 

(TON/ANO) 
DESTINO FINAL 

15 02 02* Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não 
anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de 
proteção, contaminados por substâncias perigosas 

Manutenção 0,015 D15 – Tratamento/Eliminação 

15 02 03  Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de 
proteção não abrangidos em 150202 

Manutenção 0,020 D15 – Tratamento/Eliminação 

16 02 Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico 

16 02 16 Componentes retirados de equipamentos fora de uso não 
abrangidos em 16 02 15 

Manutenção 0,010 R5 – Reciclagem/Recuperação 

16 05 Gases em Recipientes sob pressão e produtos químicos fora de uso 

16 05 04* Gases em recipientes sob pressão contendo substâncias perigosas Manutenção 0,010 D15 – Tratamento/Eliminação 

16 05 05 Gases em recipientes sob pressão não abrangidos em 16 05 04  Manutenção 0,002 D15 – Tratamento/Eliminação 

16 06 Pilhas e Acumuladores 

16 06 01* Pilhas de chumbo Manutenção 0,001 R9 – Valorização 

17 04 Metais 

17 04 05 Sucata de ferro e aço Desmantelamento(1) 2 R4 – Reciclagem/Recuperação 

17 04 07 Mistura de Metais Desmantelamento(1) 1,5 R4 – Reciclagem/Recuperação 

17 04 11 Cabos eléctricos Desmantelamento(1) 1 R4 – Reciclagem/Recuperação 

17 09 Outros Resíduos de Construção e Demolição 

17 09 04 Mistura de resíduos de construção e demolição Instalação e desativação 2 D1 – Aterro Licenciado 

19 01 Resíduos da Incineração ou Pirólise de Resíduos 

19 01 12 Cinzas e escórias não abrangidas em 19 01 11 Incineração de Resíduos 450 D1 – Aterro Licenciado 

19 01 13* Cinzas volantes Incineração de Resíduos 100 D1 – CIRVER 

19 01 05* Cinzas de caldeiras Proveniente da Caldeira 4 D1 - CIRVER 
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CÓDIGO LER DESIGNAÇÃO (DE ACORDO COM A PORTARIA N.º 209/2004 DE 3/3) ORIGEM (OPERAÇÕES E/OU PROCESSOS) QUANTIDADE 

(TON/ANO) 
DESTINO FINAL 

19 09 Resíduos do Tratamento de Água para Consumo Humano ou de Água para Consumo Industrial 

19 09 04 Carvão activado usado Residuos do Tratamento Água 0,004 D15 – Tratamento/Eliminação 

19 09 05 Resinas de permuta iónica, saturadas ou usadas Residuos do Tratamento Água 0,12 D15 – Tratamento/Eliminação 

20 01 Frações recolhidas selectivamente 

20 01 01 Papel e cartão Área Social e Administrativa 4 R13 – Reciclagem 

20 01 02 Vidro Área Social e Administrativa 0,5 R5 – Reciclagem/Recuperação 

20 01 21* Lâmpadas fluorescentes usadas Iluminação 0,001 R13 - Reciclagem 

20 01 30 Detergentes Área Social e Administrativa 0,02 D1 – Aterro licenciado 

20 01 33* Pilhas e acumuladores* Área Social e Administrativa 0,003 R4/R5 – Reciclagem/Recuperação 

20 01 35* Equipamento Elétrico e Eletrónico* Área Social e Administrativa 0,10 R4/R5 – Reciclagem/Recuperação 

20 01 36 Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso Área Social e Administrativa 0,10 R4/R5 - Reciclagem/Recuperação 

20 01 39 Plástico Área Social e Administrativa 0,5 R13 – Reciclagem 

20 01 40 Metais Área Social e Administrativa 0,2 R4 – Reciclagem/Recuperação 

20 03 Outros Residuos Urbanos 

20 03 01 Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de 
resíduos 

Área social, Administrativa e Copa 1,8 D1 – Aterro Licenciado 

20 03 99 Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados Área social, Administrativa e Copa 0,5 D1 – Aterro Licenciado 
*Resíduos Perigosos 
(1) Resíduos previstos quando o projeto atingir o seu fim de vida. 
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5.11.7 Impacte da gestão dos resíduos no projeto – Medidas de minimização e acções 
de acompanhamento e verificação dos processos 

O transporte de resíduos, envolvidos nas várias vertentes do projeto, abrange diferentes 

origens de resíduos, e enquadra-se também na condução desses resíduos para diferentes  

destinos. 

Nesse sentido, existem também diferentes componentes do tipo de impacte associado ao 

transporte e destino final dos resíduos no projeto, pelo que se poderá considerar 

especialmente duas vertentes, os resíduos que entram nas instalações (ver alínea a) do 

parágrafo seguinte) e que são processados no CIGR, sendo ele próprio um OGR e, os resíduos 

que são produzidos no CIGR  (ver alínea b) do parágrafo seguinte) no decorrer do seu processo 

de laboração e que saem das instalações para serem encaminhados para outros OGR. Os 

impactes potenciais associados a estas duas vertentes, são resumidos nas alíneas seguintes: 

a) os resíduos que entram na instalação como matéria-prima e que, pela centralidade da 

instalação, deixam de necessitar de ser exportados para os outros países, como 

Espanha, França, Alemanha e Bélgica; 

b) os resíduos que são produzidos na instalação, em atividades como: 

i) na  sua laboração eos processos e operações unitárias, que se desenvolvem; 

ii) as ações e operações de  manutenção, preventiva e corretiva; 

iii) eventuais situações de incidentes e/ou de acidentes decorrentes da  laboração do 

CIGR; onde poderão ser produzidos resíduos de derrames, materiais ou recipientes 

danificados, ou outros, ou ainda no decurso de uma operação de combate a um 

incendio ou a uma inundação os resíduos que são produzidos associados a essas 

ações;  

Estes resíduos passarão a ser, conduzidos para tratamento (valorização ou eliminação), para 

empresas e instalações “vizinhas”, instaladas no Eco-parque do Relvão onde se encontra um 

dos maiores cluster de OGR no pais 

Assim por motivos já expostos ao longo do projeto, e que sintetizam nos parágrafo acima, com 

o desenvolvimento do projeto do CIGR, o Transporte como operação de gestão de resíduos 

(hospitalares e outros), a nível nacional e comunitário, terá um impacte positivo, uma vez que 

deixarão de ser percorridos muitos quilómetros,  quer para recolher resíduos para serem 
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tratados, quer para encaminhá-los para tratar noutras instalações em Portugal e no 

estrangeiro.  

Esta redução, no número de transportes e de quilómetros associados à gestão de resíduos, 

além do impacte positivo, que essa redução representa no consumo de combustíveis fosseis e, 

nos aspetos ambientais e económicos mais diretos, representa também em termos ambientais 

uma redução significativa da pegada de carbono da gestão de resíduos hospitalares, ao nível 

nacional e comunitário, que se traduz numa redução anual de emissões de CO2, estimada em 

mais de 50 ton.  

Assim, o “projeto zero” ou o “não projeto” teria como impacte negativo os custos ambientais 

(e económicos) no consumo de combustível e da pegada de carbono associada. 

Quanto ao funcionamento do CIGR, e impacte direto decorrente do mesmo, poder-se-á 

considerar que, na zona envolvente, existe uma capacidade de resposta para a receção de 

todos os resíduos nele produzidos, na zona onde se localiza, nomeadamente todas as OGR que 

se encontram no Eco-parque do Relvão e as sinergias inerentes, bem como a  Resitejo, que irá 

ter um dos seus pavilhões ocupados por mais uma instalação complementar na prestativa das 

atividades ligados á gestão de resíduos. Todos esses aspetos, representam uma minimização 

efetiva desse impacte potencial, face a uma capacidade efetiva e um destino final adequado 

para todos os resíduos produzidos. 

A redução de risco durante o funcionamento do CIGR, será também garantida, através da 

palicação interna de todas as medidas e condições de segurança. Como a estabilidade, o 

acondicionamento e segurança no armazenamento temporária dos resíduos, como resposta 

no caso de eventuais derrames, em que existirão sempre condições, meios e procedimentos 

de contenção e recolha dos materiais derramados, com a classificação desses resíduos e o seu 

encaminhamento para os destinos finais adequados.  

O treino e formação inicial e continuo, dos operadores, com vista à criação de rotinas de 

comportamento e aperfeiçoamento de procedimentos, será uma realidade que irá contribuir 

significativamente para o desenvolvimento das boas praticas e das melhores técnicas 

disponíveis no dia a dia do funcionamento do CIGR. 

Os operadores utilizarão equipamento de protecção individual, durante as operações de 

alimentação de resíduos, que poderá incluir máscaras adequadas, no processo de descarga de 

cinzas.. 
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A melhoria contínua da gestão de resíduos compreende acções como a formação e 

distribuição de informação actualizada, junto dos seus clientes, produtores de resíduos, que 

contribua para boas práticas e processos de optimização da separação dos diferentes tipos de 

resíduos na origem, face a tratamentos diferenciados e aos destinos finais mais adequados, 

seguros e sustentáveis (ambiental e economicamente) 

Na matriz de ambiente do SGQA da Ambimed, estão previstas acções e medidas, que serão 

também consideradas na definição das condições de funcionamento e de gestão interna de 

resíduos e das instalações do CIGR, nas diferentes fases do projeto.  Muitas dessas medidas 

são desde já consideradas neste relatório e apresentadas no quadro seguinte. 
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Quadro 5.11.3 - Medidas de minimização do impacte da gestão dos resíduos no CIGR e as acções de acompanhamento e verificação dos processos. 

Áreas de trabalho onde os 

resíduos são produzidos 
Medidas de minimização de impactes na gestão e na produção de resíduos 

Ações de acompanhamento e 

verificação dos processos 

Área social e de apoio 

administrativo 

Armazenamento dos resíduos 

Operações de manutenção 

A redução da utilização de papel e optimização da sua reutilização, através de iniciativas como a 

impressão em frente e verso, a informatização dos faxes, etc. Para isso aplicar-se-á ao CIGR uma acção 

e medidas de “lean management” que estão já em vigor na empresa como o “Projeto papel zero. 

Este projeto é monitorizado através 

de acções como a evolução do 

consumo de papel face ao 

desenvolvimento do projeto e á 

actividade laboral. 

Serão afetos e colocados nas instalações ao dispor de todos, os meios necessários para a recolha 

selectiva de resíduos, que propiciem uma separação mais correta e um destino final em conformidade. 

Esses contentores e outros recipientes destinados á recolha separativa de resíduos, como e entre 

outros, o papel, cartão, plástico, vidro, pilhas (e outros, como os REEE), resíduos indiferenciados, serão 

distribuídos onde se justifique potenciar a sua utilização e, face a critérios de localização para estes 

eco-pontos de pequena e média dimensão, junto aos locais onde esses resíduos são produzidos. 

Outro tipo de recipientes de acondicionamento mas em escala e dimensão superior, são os eco-

centros, que servirão para concentrar e armazenar temporariamente os resíduos provenientes dos eco-

pontos e/ou receber directamente resíduos diferenciados e que, pelas suas dimensões ou 

características se justifique colocar directamente nos eco-centros. Todos esses resíduos são depois 

enviados para destino final, para empresas preferencialmente  da zona envolvente do Eco-parque do 

Relvão, e sempre que se aplique, que procedam á sua valorização (reciclagem ou outra operação). 

Registo (GAR e guias de transporte) 

de todas as entregas de resíduos 

para as diversas fileiras (destino final 

licenciado), preferencialmente de 

valorização de resíduos. 

Controlo de indicadores relativo á 

produção de resíduos das diferentes 

tipologias e, em função da 

actividade. 

Área social e de apoio Manutenção preventiva planeada dos equipamentos, de forma a potenciar o seu tempo de vida útil, Todas as ações de manutenção e 
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Áreas de trabalho onde os 

resíduos são produzidos 
Medidas de minimização de impactes na gestão e na produção de resíduos 

Ações de acompanhamento e 

verificação dos processos 

administrativo 

Operações de manutenção 

minimizando também nas operações de manutenção correctiva e os resíduos produzidos associados ás 

mesmas. Com consequente redução do desperdício associado ao “descarte” de equipamentos que 

passem a resíduos, mantendo e potenciando o acréscimo do seu tempo de vida útil. 

atividades associadas, serão 

controladas e monitorizadas através 

do “Plano de Manutenção” para esta 

instalação e, que se enquadrará 

também num plano mais abrangente 

da empresa. 

Acondicionamento dos resíduos 

Transporte de resíduos 

Armazenamento dos resíduos 

Na definição do tipo de embalagem e acondicionamento, a utilizar para cada resíduo, ter em conta 

aspetos como os requisitos aplicados ás operações de gestão de resíduos como, no seu 

armazenamento, acondicionamento para transporte, e/ou requisitos de receção por parte dos OGR, 

são orientadas no sentido da utilização (sempre que possível, ou que se aplique), de recipientes ou 

embalagens de acondicionamento com as seguintes características: 

- dar prioridade a recipientes de uso múltiplo ou reutilizáveis; 

- resistentes, seguros, com boas condições de retenção da componente liquida dos resíduos, e 

homologados para o transporte de mercadorias perigosas; 

- com dimensões optimizadas e adequadas ás necessidade; 

- recurso á utilização de acondicionamento secundário sempre que seja aconselhável ou necessário. 

É dada especial atenção, á 

“monitorização continua” com 

inspecções de rotina e registo, acções 

estas associadas a procedimentos e a 

instruções de trabalho de um sistema 

de gestão da qualidade e ambiente (a 

maior parte delas já definidas no 

actual SGQA da empresa).  

Esta acções que atendem a questões 

relacionadas com contentores e 

outros recipientes estão relacionadas 

com aspectos como, a resistência, 

estado de conservação, condições e 

capacidade de contenção das 

embalagens, bem como atender aos 

eventuais problemas associados ao 

 A operação de armazenamento temporário dos resíduos, geridos na instalação e que aguardam 

encaminhamento para destino final, é efectuada com contentores e outros recipientes conforme acima 

referido e, em locais designados e destinados a esse fim, operados de forma a impedir a ocorrência de 

qualquer derrame ou fuga. 
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Áreas de trabalho onde os 

resíduos são produzidos 
Medidas de minimização de impactes na gestão e na produção de resíduos 

Ações de acompanhamento e 

verificação dos processos 

 Todas as áreas apresentam piso impermeabilizado e, em função do mais adequado em cada caso 

especifico, são cobertas, equipadas com bacia de retenção e/ou rede de drenagem com sistema de 

retenção e encaminhamento adequado. Haverá utilização de meios adequados e eficazes á contenção, 

remoção e tratamento de resíduos, de eventuais derrames, que possam ter sido produzidos em 

incidentes ou acidentes (estes e outros aspectos abordados no capitulo da “Avaliação de Risco de 

Acidente”, deste EIA e que serão desenvolvidos e adequados á realidade do CIGR, nomeadamente e, 

entre outros instrumento de trabalho, no PEI e manual de resposta a emergências. 

empilhamento desadequado dessas 

embalagens e ás eventuais 

necessidades de bacias de retenção. 

Transporte de resíduos 

Nas viaturas utilizadas, pela empresa de transporte do grupo Ambimed, que recolhe e distribuí os 

resíduos, além de cumprir outros requisitos do ADR/RPE possui todos os equipamentos e acessórios 

adequados ao transporte deste tipo de resíduos e, sem deteriorações; 

Aos Motoristas, são fornecidas informações escritas (fichas de segurança),nestas encontram-se 

também descritas medidas de segurança para o caso de um eventual derrame de resíduos em caso de 

incidente ou de acidente.  

Esta informação é elaborada numa linguagem em que cada um possa entender e, faz parte do “Manual 

de Motorista” e da formação inicial de integração dos motoristas na empresa e no serviço de 

transporte.  

Com a utilização do registo das guias através de PDA (Personal Data Assistant), nas operações de 

recolha e transporte de resíduos, torna-se possível proceder-se á desmaterialização das guias de 

transporte de resíduos. Passando-se assim da situação tradicional, com a utilização de guias de papel, 

onde um exemplar de uma guia representa três folhas A4, para um registo digital que pode ser 

facilmente arquivado por essa via, mais uma pequena “tira” de papel de uma impressora manual. E isto 

Nesta operação, a sua monitorização 

estará sempre de alguma forma e, 

especialmente ligada á análise dos 

registos relativos às Guias de 

Transporte e GARs. Nomeadamente 

á análise de indicadores ligados aos 

transportes efectuados e e ao tipo de 

resíduos transportados. 
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Áreas de trabalho onde os 

resíduos são produzidos 
Medidas de minimização de impactes na gestão e na produção de resíduos 

Ações de acompanhamento e 

verificação dos processos 

verifica-se, para uma média de mais de 20 mil recolhas mensais, em produtores de resíduos.  

Quanto às GAR – Guias de Acompanhamento de Resíduos, que também têm que acompanhar as 

recolhas e transportes de resíduos, aguarda-se por parte da APA, a emissão das e-GAR para que 

também se possa proceder á mesma acção, com a utilização das PDA, tal como a empresa já 

desenvolveu para as outras guias de transporte. 

Área social e de apoio 

administrativo 

Medidas de logística e 

aquisição sustentável, 

preferência pela aquisição de 

materiais. 

Produtos com menor quantidade de embalagem, implica menor 

produção de resíduos. 

Materiais com maior durabilidade, que demore mais tempo a passar a 

resíduo e que envolva ou tenha menor consumo de energia.  

Um exemplo duma medida que se pode aplicar, será a utilização de 

lâmpadas de baixo consumo que, além de consumirem menos energia 

(e de forma indirecta, os resíduos produzidos são menores, pois a 

produção de energia também produz resíduos), têm maior 

durabilidade e por isso existe menos desperdício na sua troca e no ato 

de serem rejeitadas como resíduo. 

Registo (GAR e guias de transporte) 

de todas as entregas de resíduos 

para as diversas fileiras (destino final 

licenciado), preferencialmente de 

valorização de resíduos. 

Controlo de indicadores relativo á 

produção de resíduos das diferentes 

tipologias e, em função da 

actividade. 

Incineração e equipamentos 

complementares 

Salienta-se que o principal resíduo produzido na actividade diária do CIGR são as escórias, que como 

resíduo não perigoso, serão encaminhadas para aterro licenciado..As Escórias (resíduos não perigosos), 

que depois de produzidas serão recolhidas,  humidificadas e, acondicionadas de forma automática. 

Esse humedecimento das escórias, é mais uma medida de contenção e segurança, que reduz qualquer  

potencial emissão de poeiras durante o manuseamento e transporte interno, bem como no seu envio 

para outras instalações do eco-parque para destino final.  

Face à tipologia de instalação em 

causa, que tem como principal 

objectivo, a eliminação de resíduos 

através da operação de incineração, 

o impacte gerado durante a sua 

exploração será positivo e bastante 
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Áreas de trabalho onde os 

resíduos são produzidos 
Medidas de minimização de impactes na gestão e na produção de resíduos 

Ações de acompanhamento e 

verificação dos processos 

As cinzas volantes, que são produzidas durante a fase de tratamento de gases da incineração, obtidas a 

partir da limpeza automatizada e pela ação da gravidade à passagem dos gases pelo filtro de mangas, 

serão também acondicionadas, antes do seu transporte para tratamento (nos CIRVER) como resíduo 

industrial perigoso. 

As cinzas associadas á caldeira de arrefecimento de gases, e outras cinzas volantes associadas ao 

tratamento de gases, estando classificados com um resíduo perigoso, terão como destino final os 

CIRVER. 

significativo no âmbito nacional em 

termos de Gestão de RHP’s.  

Todos os resíduos produzidos serão 

encaminhados para operadores 

licenciados de acordo com o quadro 

legal em vigor. 

Operações de manutenção 

Responsabilização dos fornecedores, especialmente os da manutenção, quanto à gestão correcta dos 

resíduos, por eles produzidos e, nos resíduos que são gerados a partir dos produtos que os mesmos 

forneçam á empresa, para o CIGR. 
Monitorização feita pelo registo dos 

resíduos, através  de GARs, aquando 

da deslocação de fornecedores ao 

CIGR. 

Sensibilização dos fornecedores através da disponibilização de manuais de boas práticas. 

Manutenção preventiva planeada dos equipamentos, de forma a potenciar o seu tempo vida útil, 

minimizando também nas operações de manutenção corretiva. 

 

Assim, poder-se-á concluir, face ao exposto e considerando a tipologia de instalação em causa, que tem como principal objectivo, a eliminação de 

resíduos através da operação de incineração, o impacte gerado durante a sua exploração será positivo e bastante significativo no âmbito nacional e 

transnacional, em termos de Gestão de RHP. 
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6 SÍNTESE DE IMPACTES 

Apresenta-se no quadro seguinte uma síntese dos principais impactes ambientais identificados 

no presente EIA, bem como as medidas minimizadoras correspondentes. 

É de referir ainda que, conforme referido anteriormente, os impactes foram analisados tendo 

em atenção as suas características, nomeadamente: 

 

SENTIDO VALORATIVO positivo negativo 

EFEITO direto indireto Induzido 

MAGNITUDE Alta média Baixa 

SIGNIFICÂNCIA Elevada  média Baixa 

DURAÇÃO temporário periódico permanente 

REVERSIBILIDADE reversível irreversível 

 

Sendo assim, deve ser destacado que a análise de impactes foi efectuada com base nestas 

características, tendo em conta algumas informações como as expectativas da população, 

características dos locais e dos aspectos críticos e/ou sensíveis, capacidade de recuperação do 

meio, entre outras. 
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6.1 SINTESE DE IMPACTES 

Quadro 6.1.1 -  Síntese de Impactes. 

Descritor Impacte 
Fase de 

ocorrência 

Área de 

Ocorrência 

Características do 

impacte 
Medidas minimizadoras 

Clima e Microclima Efeito ilha e calor Exploração Local e Regional 

Impactes locais, 

negativos, indiretos, 

de reduzida 

magnitude, 

permanentes e 

pouco significativos 

Plantação de vegetação de porte arbóreo ou arbustivo 

Qualidade do ar 

Unidade de Incineração 

de Resíduos 
Exploração Local  

Negativos; 

magnitude e 

significância 

irrelevante 

(reduzida no que se 

refere ao Cr VI); 

permanentes; 

imediatos; certos; 

reversíveis 

Tratamento dos gases de combustão, utilização de gás natural no queimador, 

redução/eliminação de emissões fugitivas 

Unidade de Incineração 

de Resíduos 
Exploração Regional 

Negativos; 

magnitude e 

Tratamento dos gases de combustão, utilização de gás natural no queimador, 

redução/eliminação de emissões fugitivas 
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Descritor Impacte 
Fase de 

ocorrência 

Área de 

Ocorrência 

Características do 

impacte 
Medidas minimizadoras 

significância 

irrelevante; 

permanentes; 

imediatos; certos; 

reversíveis 

Tráfego gerado pela 

exploração do CIGR 
Exploração Local/Regional 

Negativos; 

magnitude e 

significância 

irrelevantes; 

permanentes; 

imediatos; certos; 

reversíveis 

Os veículos pesados devem ser mantidos em boas condições de manutenção 

Biologia / Ecologia 

Contaminação do meio, 

causado por emissão de 

gases/ poeiras poluentes 

Exploração Local 

Negativo, indireto, 

temporário, 

reversível, 

improvável, 

magnitude muito 

baixa, significância 

muito baixa 

-Garantir o correto funcionamento dos equipamentos; 

-Obedecer a limites de emissões legais; 

-Garantir tratamento adequado de resíduos produzidos; 

-Articulação regular entre entidades de monitorização e Eco Parque, dando 

resposta atempada; 

Contaminação do meio 

aquático causada por 

efluentes líquidos 

Exploração Regional 

Negativo, indireto, 

temporário, 

reversível, 

-Garantir o correcto funcionamento dos equipamentos; 

-Garantir tratamento adequado de resíduos produzidos; 



 
 

   

 

 
525/563 

Descritor Impacte 
Fase de 

ocorrência 

Área de 

Ocorrência 

Características do 

impacte 
Medidas minimizadoras 

poluentes improvável, 

magnitude muito 

baixa, significância 

baixa 

-Articulação regular entre entidades de monitorização e Eco Parque dando 

resposta atempadamente; 

Contaminação do meio 

aquático causada por 

acidentes com veículos de 

transporte de resíduos 

perigosos 

Exploração Local 

Negativo, indireto, 

temporário, 

reversível, 

improvável, 

magnitude 

indeterminada, 

significância baixa 

-Garantir o correcto funcionamento dos equipamentos e procedimentos de 

emergência; 

Ordenamento do 

Território e 

Condicionantes ao 

Uso do Solo 

Área de inserção do 

projeto em terreno da 

RESITEJO e envolvente 

(Eco-parque do Relvão) 

Adequação às 

grandes linhas 

programáticas 

de 

desenvolviment

o local, regional 

e nacional 

definidas pela 

legislação em 

vigor (PNPOT, 

PROT-OVT, 

PDM da 

Positivo, direto, 

significativo, 

permanente e 

irreversível 

Instalação e 

Montagem dos 

Equipamentos e 

Operação  

- 
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Descritor Impacte 
Fase de 

ocorrência 

Área de 

Ocorrência 

Características do 

impacte 
Medidas minimizadoras 

Chamusca em 

vigor e em 

revisão) 

Sócio-Economia 

Ligeiro acréscimo de 
veículos pesados e de 
maquinarias na rede 
viária local, o que poderá 
provocar alguns 
constrangimentos 

Instalação Local 

impacte negativo, 

temporário e de 

reduzida magnitude 

e significância. 

- 

Circulação dos pesados e 
situações incomodativas 
em termos de qualidade 
do ar e odores que 
possam surgir nos 
aglomerados 
atravessados pelas vias 
de acesso ao Eco-Parque 

Exploração Local 

Negativo, 

permanente, de 

grande magnitude, 

mas de reduzida 

significância. 

- 

Poupanças significativas 
ao nível económico Exploração Nacional 

impacte positivo, 

direto, permanente, 

de elevada 

magnitude e 

significância. 

- 

Solos 
Contaminação dos solos 

devido ao derrame Exploração 
Envolvente do 

CIGR e de todas 

Negativo, 

temporário, 

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se 

à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto 
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Descritor Impacte 
Fase de 

ocorrência 

Área de 

Ocorrência 

Características do 

impacte 
Medidas minimizadoras 

acidental de substâncias 

poluentes, incluindo 

resíduos hospitalares 

as vias de 

acesso ao CIGR 

indirecto, pouco 

provável, 

magnitude reduzida 

a moderada e 

pouco significativo 

absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou 

recolha por operador licenciado 

Recursos Hidricos e 

Qualidade da Água 

Transporte, descarga e 
armazenamento de 
resíduos 

Exploração Local 

Não significativo, 

direto, improvável, 

de reduzida 

magnitude, 

temporário e 

reversível. 

Os locais de armazenamento dos resíduos suscetíveis de gerar efluentes pela ação 

da percolação das águas pluviais serão cobertos e acondicionados em recipientes 

devidamente licenciados para o efeito. Pavimento das zonas de descarga e 

armazenamento dos resíduos será impermeabilizado e deverá dispor de bacias de 

retenção para prevenir eventuais derrames e, em caso destes ocorrerem, para 

posterior recolha e tratamento. Estes locais deverão ter acesso condicionado a 

técnicos devidamente autorizados para o manuseamento dos resíduos. 

Drenagem das águas 
residuais Exploração Local 

Não significativo, 

direto, certo, de 

reduzida 

magnitude, 

permanente e 

reversível. 

- 

Extração de água 
subterrâneas e/ou 
superficiais em excesso 
relativamente à recarga 
existente 

Exploração Local 

Pouco significativo, 

direto, certo, de 

reduzida 

magnitude, 

Deverão ser minimizados os consumos de água, através da implementação de 

boas práticas de manutenção dos sistemas de abastecimento e armazenagem de 

água, de forma a evitar episódios de perdas de água na rede. 

Deverão ocorrer ações de formação junto dos trabalhadores para promover a 
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Descritor Impacte 
Fase de 

ocorrência 

Área de 

Ocorrência 

Características do 

impacte 
Medidas minimizadoras 

permanente e 

reversível. 

eficiência na utilização da água nos diversos processos associados ao 

funcionamento da Unidade de Incineração de Resíduos e Valorização Energética. 

 

Paisagem 

Alteração da utilização e 

função dos espaços Instalação Local 

Impacte negativo, 

directo, imediato, 

temporário e pouco 

significativo. 

- Preservar toda a vegetação arbórea e arbustiva existente nas áreas não atingidas 

pela implementação do projecto através de sinalização adequada; 

- A escolha do local de depósitos provisórios deverá ser efectuada de modo a 

garantir a não afectação de áreas que ainda não se encontrem intervencionadas, 

num local afastado de linhas de água e das captações existentes para 

abastecimento público e fora de áreas de RAN e de REN, e próximo de acessos já 

existentes, sendo garantida a recuperação do próprio local de instalação deste; 

- Vedar-se visualmente, com recurso a painéis, as áreas de apoio à obra.; 

- Adoptar medidas de recuperação paisagística definidas à priori e de acordo com 

projecto aprovado pelo dono da obra, das zonas de depósito de materiais, por 

forma a estabelecer atempadamente a integração paisagística destes espaços (da 

responsabilidade do empreiteiro).  

Circulação de veículos 

pesados   

 

Instalação Regional / Local 

Impacte negativo, 

directo, imediato, 

temporário e 

significativo. 

- Preservar toda a vegetação arbórea e arbustiva existente nas áreas não atingidas 

pela implementação do projecto através de sinalização adequada; 

- Proceder-se à aspersão hídrica periódica das áreas onde haja circulação de 

veículos e de máquinas, principalmente, durante o período estival, de modo a 

reduzir a deposição de poeiras e de materiais diversos na vegetação e outros 

elementos circundantes; 
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Descritor Impacte 
Fase de 

ocorrência 

Área de 

Ocorrência 

Características do 

impacte 
Medidas minimizadoras 

Circulação de veículos 

pesados  
Exploração Regional / Local 

Impacte negativo, 

directo, imediato, 

permanente e 

pouco significativo. 

- Preservar toda a vegetação arbórea e arbustiva existente nas áreas não atingidas 

pela implementação do projecto através de sinalização adequada; 

- Proceder-se à aspersão hídrica periódica das áreas onde haja circulação de 

veículos e de máquinas, principalmente, durante o período estival, de modo a 

reduzir a deposição de poeiras e de materiais diversos na vegetação e outros 

elementos circundantes; 

Manutenção das áreas 

circundantes e acessos 
Exploração Local 

Impacte positivo, 

directo, imediato, 

permanente e  

significativo. 

- Preservar toda a vegetação arbórea e arbustiva existente nas áreas não atingidas 

pela implementação do projecto através de sinalização adequada; 

- Adoptar medidas de recuperação paisagística definidas à priori e de acordo com 

projecto aprovado pelo dono da obra, das zonas de depósito de materiais, por 

forma a estabelecer atempadamente a integração paisagística destes espaços (da 

responsabilidade do empreiteiro).  

Desmantelamento da  

Infraestrutura 
Desactivação Local 

Impacte negativo, 

directo, imediato, 

temporário e pouco 

significativo. 

- Preservar toda a vegetação arbórea e arbustiva existente nas áreas não atingidas 

pela implementação do projecto através de sinalização adequada; 

- A escolha do local de depósitos provisórios deverá ser efectuada de modo a 

garantir a não afectação de áreas que ainda não se encontrem intervencionadas, 

num local afastado de linhas de água e das captações existentes para 

abastecimento público e fora de áreas de RAN e de REN, e próximo de acessos já 

existentes, sendo garantida a recuperação do próprio local de instalação deste; 

- Vedar-se visualmente, com recurso a painéis, as áreas de apoio à obra.; 
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Descritor Impacte 
Fase de 

ocorrência 

Área de 

Ocorrência 

Características do 

impacte 
Medidas minimizadoras 

- Proceder-se à aspersão hídrica periódica das áreas onde haja circulação de 

veículos e de máquinas, principalmente, durante o período estival, de modo a 

reduzir a deposição de poeiras e de materiais diversos na vegetação e outros 

elementos circundantes; 

- Adoptar medidas de recuperação paisagística definidas à priori e de acordo com 

projecto aprovado pelo dono da obra, das zonas de depósito de materiais, por 

forma a estabelecer atempadamente a integração paisagística destes espaços (da 

responsabilidade do empreiteiro).  

Ruído 

Tráfego Rodoviário Exploração Pontual Pouco Significativo N.A. 

Equipamentos Ruidosos 

da Instalação 
Exploração Pontual 

Pouco Significativo 

ou Nulo 
N.A. 

Resíduos 

 

Gestão de resíduos 
hospitalares 

Fase de 

exploração 

Nacional e 

Europeia 

Positivo, direto e 

indireto, magnitude 

média, significância 

elevada, duração 

permanente, 

reversível. 

- 

 

Gestão de REM 

Fase de 

exploração 

Nacional Positivo, direto, 

magnitude baixa, 

significância média, 

duração periódica, 

- 
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Descritor Impacte 
Fase de 

ocorrência 

Área de 

Ocorrência 

Características do 

impacte 
Medidas minimizadoras 

reversível. 

 

Gestão de SPOA 

Fase de 

exploração 

Nacional Positivo, direto, 

magnitude baixa, 

significância baixa, 

duração periódica, 

reversível. 

- 

 

Transporte de resíduos 

 

Fases  de 

Instalação 

Exploração e 

Desativação 

Nacional, 

Regional e Local 

Negativo, direto e 

indireto, magnitude 

baixa, significância 

baixa, duração 

permanente, 

irreversível. 

Os resíduos, para efeitos de transporte, serão acondicionados em recipientes ou 

embalagens com as seguintes características:  

- resistentes, seguros, com boas condições de retenção da componente líquida 

dos resíduos e homologados para o transporte de mercadorias perigosas; 

- com dimensões otimizadas e adequadas às necessidades; 

- com recurso à utilização de acondicionamento secundário sempre que 

necessário. 

As viaturas, cumprem com todos os requisitos do ADR/ RPE e aos Motoristas são 

fornecidas informações escritas (fichas de segurança) onde se encontram 

descritas as medidas de segurança. 

Armazenamento de 
resíduos 

Fases  de 

Instalação 

Exploração e 

Desativação 

Local Negativo, direto, 

magnitude baixa, 

significância baixa, 

duração 

Armazenamento dos resíduos urbanos e equiparáveis junto às áreas onde são 

produzidos, em recipientes destinados para o efeito, promovendo a separação 

das frações recicláveis. 

Armazenamento temporário dos outros resíduos (perigosos e não perigosos) em 
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Descritor Impacte 
Fase de 

ocorrência 

Área de 

Ocorrência 

Características do 

impacte 
Medidas minimizadoras 

 
permanente, 

reversível. 

área coberta, separados por tipo de resíduo e em recipientes adequados. O 

pavimento será impermeabilizado com bacia de retenção de eventuais derrames, 

para posterior encaminhamento a tratamento. 

Inspeção periódica aos locais de armazenagem de resíduos para verificação das 

condições de armazenamento. 

Utilização de meios adequados e eficazes à contenção, remoção e tratamento de 

resíduos resultantes de eventuais derrames. 

Encaminhamento a 
destino final  

Fases de 

Instalação 

Exploração e 

Desativação 

Regional e local Negativo, indireto, 

magnitude baixa, 

significância média 

a baixa, duração 

permanente, 

reversível. 

Os resíduos produzidos serão recolhidos seletivamente e encaminhados a destino 

final licenciado, privilegiando as operações de valorização e os operadores que se 

encontram zona envolvente do Eco-Parque do Relvão. 
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7 MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL DOS IMPACTES 

RESULTANTES DO PROJECTO 

7.1 PLANO DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL DE DIOXINAS/FURANOS E METAIS 

PESADOS NAS IMEDIAÇÕES DO GIGR  

O principal objectivo deste trabalho será implementar um sistema de biomonitorização 

ambiental de PCDD/Fs e metais nas imediações da incineradora hospitalar, de forma a avaliar 

os potenciais impactes da emissão destes compostos no ambiente.  

Para isso, numa área definida pelas manchas da dispersão de poluentes e pelos locais 

considerados como de maior acumulação de poluentes pela análise de risco serão 

selecionados cerca de duas dezenas  locais de amostragem, uniformemente distribuídos pelo 

território. Em cada um desses locais serão colocados líquenes transplantados de um local 

controlo (background). Os transplantes ficarão expostos por um período mínimo de 6 meses, 

findos os quais serão recolhidos e analisados para PCDD/Fs (17 congéneres tóxicos) e metais 

(Sb, As, Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Hg, Tl, V, Zn, Fe, Ti, Al). Os mesmos poluentes deverão ser 

analisados nos líquenes controlo. Esta amostragem deverá ser efectuada antes da atividade do 

GIGR  ter início e deverá ser repetida cerca de 1 a 2 anos após o início da mesma. 

 

7.2 MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

7.2.1 Gestão de Resíduos 

A gestão de resíduos incluirá as seguintes medidas de gestão ambiental: 

 Utilização de Guias de Transporte (GT) e de Guias de Acompanhamento de Resíduos 

(GAR) em todos os transportes de resíduos.  

 Arquivo das Guias e utilização posterior desses elementos para informação dos 

clientes/produtores de resíduos e para o registo de resíduos em plataformas do 

ministério do ambiente ou outras. 
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 Realização de inspeções periódicas (diárias ou sempre que se justifique) aos locais de 

armazenagem de resíduos, para verificação das condições e da conformidade dos 

diferentes aspetos ligados ao armazenamento, ou situações tais como: 

o Estado da etiquetagem, informação e identificação dos recipientes com resíduos; 

o Disposição e localização dos EPIs indicados para a zona; 

o Deteção de possíveis anomalias, como a existência de contentores danificados 

e/ou derrames de resíduos; 

o Disponibilização de elementos e de materiais adequados à contenção de 

derrames;  

o Verificação dos documentos disponíveis e/ou afixados para informação sobre os 

produtos armazenados. 

 Obtenção prévia dos comprovativos de licenciamento dos destinatários dos resíduos 

que serão enviados para serem sujeitos a operações de valorização ou eliminação. 

 Registo mensal dos diferentes quantitativos de resíduos produzidos, com indicação da 

sua origem, classificação de acordo com os seus códigos LER e de operação de 

valorização ou eliminação e respetivo destino final. 

 Registo anual dos resíduos produzidos na plataforma SIRAPA, nomeadamente através 

do preenchimento do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) e do Registo de 

Emissões e Transferências de Poluentes (PRTR), e elaboração do Relatório Ambiental 

Anual (RAA) no âmbito do Licenciamento Ambiental da instalação. 

7.2.2 Gestão do consumo de água 

O programa de gestão do consumo de água incluirá o seguinte: 

 Reutilização de água de consumo, já incluído na conceção deste projeto, o que 

produzirá uma redução de consumo de água de abastecimento ligada ao processo de 

incineração e produção de energia, em mais de 70%. 

 Registo mensal dos consumos de água na instalação. 

 Registo mensal dos consumos específicos, em m3 de água consumida por tonelada de 

resíduos processados. 

 No decorrer da fase de exploração serão também avaliadas medidas de melhoria 

continua que poderão levar a equacionar o desenvolvimento de ações, entre outras, 

relacionadas com a captação e reutilização de águas pluviais para determinados tipos 

de consumo como lavagens e/ou regas. 
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7.2.3 Gestão das águas residuais 

A gestão das águas residuais passará pela adoção das seguintes medidas: 

 A reutilização de água de consumo irá gerar um valor equivalente de redução na 

produção de águas residuais. 

 Registo mensal do volume de águas residuais descarregadas na rede de drenagem da 

Resitejo. 

 Realização de análises periódicas às águas residuais, nos termos que vierem a ser 

definidos no regulamento de descarga da Resitejo e/ou licença ambiental. 

7.2.4 Gestão da qualidade do ar 

O plano de acompanhamento de gestão apresentado no âmbito do presente EIA abrange 

apenas a Fase de Exploração da Unidade de Incineração de Resíduos Hospitalares, uma vez 

que se considera que a informação existente na Fase de Referência é suficiente para 

caracterizar a qualidade do ar e que não se possui informação detalhada sobre o programa de 

obras para que se possa propor um plano de acompanhamento de gestão ambiental adequado 

para esta Fase.  

Assim, neste capítulo é apresentado o plano de acompanhamento para a chaminé do forno 

incinerador do Centro Integrado de Gestão de Resíduos, abrangida pelo Decreto-Lei n.º 

85/2005 e pelo Decreto-Lei nº 78/2004. 

7.2.4.1 Parâmetros de acompanhamento 

De acordo com o artigo 19º do Decreto-Lei n.º 78/2004, os poluentes a monitorizar numa 

chaminé deverão ser os que possam estar presentes no efluente e para os quais esteja fixado 

um Valor Limite de Emissão (VLE). 

Assim, no quadro que se seguem  apresentam-se os parâmetros cuja medição se propõe para a 

fonte fixa da Unidade de Incineração de Resíduos Hospitalares com base no estipulado no 

Anexo V do Decreto-Lei nº 85/2005. 
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Quadro 7.2.1 - Poluentes a monitorizar na fonte fixa da unidade de incineração de resíduos hospitalares. 

FONTE FIXA POLUENTES A MONITORIZAR 

Forno Incinerador 

Partículas (PTS), Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de Azoto (NOX), Dióxido de Enxofre 

(SO2), Compostos Orgânicos1 (COT), Cloreto de Hidrogénio (HCl), Fluoreto de Hidrogénio 

(HF), Dioxinas e Furanos e Metais Pesados e seus compostos (Cádmio, Tálio, Mercúrio, 

Antimónio, Arsénio, Chumbo, Crómio, Cobalto, Cobre, Manganês, Níquel e Vanádio) 

1- Expressos como carbono orgânico total 

 

Para possibilitar uma comparação válida entre as concentrações dos poluentes no efluente 

gasoso e os respetivos VLE, é necessário que aquelas se apresentem corrigidas para uma base 

seca e para um teor de oxigénio de referência (11% para instalações de incineração). 

Assim, além dos poluentes apresentados na De acordo com o artigo 19º do Decreto-Lei n.º 

78/2004, os poluentes a monitorizar numa chaminé deverão ser os que possam estar 

presentes no efluente e para os quais esteja fixado um Valor Limite de Emissão (VLE). 

Assim, no Quadro anterior apresentam-se os parâmetros cuja medição se propõe para a fonte 

fixa da Unidade de Incineração de Resíduos Hospitalares com base no estipulado no Anexo V 

do Decreto-Lei nº 85/2005. 

Quadro anterior, é necessário proceder à medição dos seguintes parâmetros na fonte fixa 

caracterizada: teor de oxigénio (O2), dióxido de carbono (CO2) e vapor de água (H2O) e 

parâmetros de caracterização do escoamento (Pressão, Temperatura e Velocidade). 

7.2.4.2 Locais e frequência das amostragens 

No que respeita à frequência das amostragens na chaminé a instalação deve reger-se pelo 

Decreto-Lei n.º 85/2005. 

Assim, de acordo com o artigo 30.º deve ser efetuada a monitorização em contínuo de NOX, 

CO, partículas totais, COT, HCl, HF e SO2, assim como dos parâmetros operacionais: 

temperatura, concentração de O2, pressão e teor de vapor de água. 

Os metais pesados e as dioxinas e furanos devem ser monitorizados pontualmente, duas vezes 

por ano, com um intervalo mínimo de dois meses entre medições (no primeiro ano de 

funcionamento a monitorização deve ser realizada com uma periodicidade mínima de três 

meses). 
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A frequência da monitorização pontual pode ser reduzida para uma vez de dois em dois anos, 

no caso dos metais, e uma vez por ano, no caso das dioxinas e furanos, desde que as emissões 

resultantes da incineração sejam inferiores a 50% dos VLE estipulados em licença ambiental. 

Pode ocorrer a dispensa da monitorização em contínuo, passando a prevalecer a 

monitorização pontual 2 vezes por ano, nas seguintes situações: 

 Se o operador fizer prova que os valores de emissão de HF, HCl e SO2 não excederão 

os respetivos VLE; 

 Se ocorrer a secagem dos efluentes gasosos recolhidos para amostragem antes das 

emissões serem analisadas, para o parâmetro teor de vapor de água. 

7.2.4.3 Técnicas e métodos de análise ou registo de dados e equipamentos necessários 

A resume as normas de referência a seguir e a metodologia a adotar nos diversos ensaios a 

efetuar em regime pontual (poderá ser utilizado qualquer outro método cujos resultados 

demonstrem serem equivalentes aos dos métodos referidos). 

Os equipamentos de medição em contínuo e pontuais deverão ser periodicamente calibrados 

de acordo com o artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, por Laboratórios Acreditados para o 

efeito, preferencialmente no âmbito do Sistema Português da Qualidade. 

É de referir que as medições pontuais deverão ser efetuadas, pelo menos uma vez de três em 

três anos, recorrendo a um laboratório externo acreditado. 

O quadro seguinte resume as normas de referência a seguir e a metodologia a adotar nos 

diversos ensaios a efetuar em regime pontual (poderá ser utilizado qualquer outro método 

cujos resultados demonstrem serem equivalentes aos dos métodos referidos). 

Os equipamentos de medição em contínuo e pontuais deverão ser periodicamente calibrados 

de acordo com o artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, por Laboratórios Acreditados para o 

efeito, preferencialmente no âmbito do Sistema Português da Qualidade. 

É de referir que as medições pontuais deverão ser efetuadas, pelo menos uma vez de três em 

três anos, recorrendo a um laboratório externo acreditado. 
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Quadro 7.2.2 - Norma de referência e metodologia para os diversos ensaios pontuais propostos. 

ENSAIO NORMA DE REFERÊNCIA MÉTODO 

Partículas EN 13284-1 Gravimetria 

CO EN 15058 
Infravermelhos não 

dispersivos 

NOx EN 14792 Quimiluminiscência 

SO2 EN 14791 Titulometria 

COV EN 13526 Ionização de Chama 

Compostos inorgânicos clorados  EN 1911:1998 Titulação Potenciométrica 

Compostos inorgânicos fluorados ISO 15713 Cromatografia Iónica 

Dioxinas e furanos EN 1948:2006 
Sonda 

Arrefecida/HRGC/HRMS 

Metais Pesados (Cd, Tl, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, 

Ni e V) 

EN 14385:2004 

(EN 13211 para o 

Hg) 

Espectrometria ICP/AAS 

O2 EN 14789 Paramagnético 

CO2 ISO 12039 
Infravermelhos não 

dispersivos 

H2O EN 14790 Gravimetria 

Nota: Sugere-se que a análise de crómio inclua a determinação da fração de crómio 

hexavalente. 
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7.2.4.4 Relação entre fatores ambientais a monitorizar e parâmetros caracterizadores 
de funcionamento do projeto 

Durante a fase de exploração do Ecoparque é expectável que a principal fonte de poluição 

atmosférica seja a incineração de resíduos. O tráfego rodoviário gerado pela instalação não 

tem um peso significativo no volume de tráfego circulante nas vias abrangidas pelo percurso 

do transporte de resíduos. 

A realização das campanhas de acompanhamento de gestão ambiental permitirá quantificar 

estas emissões face aos limites legais, e verificar se as condições de descarga dos poluentes 

são ou não adequadas à boa dispersão dos mesmos. 

7.2.4.5 Métodos de tratamento dos dados 

O tratamento aos dados obtidos através das medições realizadas deve ser efetuado de modo a 

permitir a sua comparação com os valores limites estipulados. Os resultados são obtidos sobre 

condições de temperatura e pressão próprias da fonte monitorizada, devendo ser corrigidos 

para as condições normais previstas pelo Decreto-Lei n.º 85/2005 (artigo 31º). São elas: 

 Pressão normal: 101,3 kPa; 

 Temperatura normal: 273 K; 

Os resultados devem ser apresentados em base seca e corrigidos para o teor de O2 de 

referência (11%). 

7.2.4.6 Critérios de avaliação dos dados 

Serão considerados os valores limite de emissão impostos pelo Decreto-Lei nº 85/2005, mais 

especificamente, no seu Anexo V. 

Os valores observados estão em cumprimento dos VLE estipulados, quando: 

 Nenhum dos valores médios diários (medições em contínuo) ultrapasse os valores 

limites de emissão estipulados na alínea a) do Anexo V e quando 97% dos valores não 

ultrapassem o valor limite indicado no primeiro travessão da alínea e) do mesmo 

Anexo. 

 Nenhum dos valores de 30 minutos (medições em contínuo) ultrapassar os valores da 

coluna A, ou, caso se justifique, 97% das concentrações registadas cumpra os valores 

da coluna B (menos permissiva que a A). 

 Houver o cumprimento dos valores de CO do segundo travessão da alínea e) do Anexo 

V, implica o cumprimento da legislação. 
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 No caso dos metais pesados e dioxinas e furanos, nenhum dos valores médios ao longo 

do período de amostragem ultrapasse os valores definidos nas alíneas c) e d) do Anexo 

V. 

7.2.4.7 Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados dos 
programas de acompanhamento 

Quando o programa de acompanhamento revela o incumprimento de um VLE, o operador 

deve: 

 Adotar as melhores técnicas disponíveis para o tratamento do efluente gasoso, de 

modo a garantir diminuições das quantidades emitidas do poluente atmosférico em 

causa; 

 Adotar de imediato as medidas corretivas adequadas, incluindo um programa de 

vigilância apropriado;  

 Manutenção e afinação dos equipamentos de queima;  

 Reduzir, em caso de necessidade, a capacidade de laboração. 

Deverão igualmente ser efetuadas campanhas de medição mais frequentes até que cesse a 

situação de incumprimento. 

No caso de uma situação de incumprimento do VLE que subsista por um período superior a 

dezasseis horas seguidas (detetável apenas para o poluente monitorizado em regime 

contínuo), o operador deve ainda comunicar a ocorrência à autoridade competente. 

7.2.4.8 Periocidade dos relatórios de acompanhamento ambiental, datas de entrega e 
critérios para a decisão sobre a revisão do programa de acompanhamento 

Os relatórios das monitorizações pontuais devem cumprir as especificações do anexo II do 

Decreto-Lei n.º 78/2004.  

Uma vez que se impõe monitorizar pelo menos um poluente em regime contínuo, os relatórios 

das medições pontuais devem ser remetidos à Autoridade Competente, no prazo de 60 dias 

seguidos contados a partir da data da realização da monitorização pontual. No caso dos 

resultados das medições em contínuo, o seu envio deve ser feito com uma periodicidade 

trimestral, sendo os resultados entregues até ao dia 30 do mês seguinte ao do encerramento 

do trimestre, ou no dia útil imediatamente posterior. Para cada mês de calendário deverão ser 

comunicadas as variáveis indicadas no Anexo B da Nota Técnica do Despacho n.º 79/95. 
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Caso ocorram alterações nas condições de emissão ou de funcionamento da instalação 

previstas (alteração do combustível utilizado, ou ampliação, …), deverá ser efetuada uma 

revisão do plano de acompanhamento, de forma a dar resposta às exigências estabelecidas 

nos documentos legais em vigor. 

A revisão ao plano deve também ser efetuada se surgirem alterações aos diplomas legais que 

serviram de base ao estabelecimento das diretivas apresentadas neste plano de 

acompanhamento ambiental. 

7.2.5 Gestão psicossocial – Comissão de Acompanhamento Ambiental (CAA) 

Um dos processos que faz parte integrante dos processos de gestão das Unidades da Ambimed 

a nível nacional é a Comissão de Acompanhamento Ambiental (CAA). 

A constituição de Comissões de Acompanhamento Ambiental decorre de uma visão de 

desenvolvimento sustentável, que além de integrar a missão de sucesso económico e melhoria 

ambiental contínua, inclui também uma visão de articulação com a sociedade civil no sentido 

de promover a transparência dos processos de operação industrial, e os processos que visam 

minimizar os riscos de operação e garantir a máxima segurança possível das actividades.  

A Comissão de Acompanhamento Ambiental constitui uma técnica de participação pública que 

se posiciona ao nível da ‘consulta’, se considerarmos o modelo de Wilcox (1994) que emana da 

revisão da escada de participação de Arnstein. Este nível permite atribuir dois objectivos 

principais às Comissões de Acompanhamento:  

 Contribuir para um melhor conhecimento dos stakeholders locais sobre o 

funcionamento da unidade industrial e da entidade, por um lado; 

 Contribuir para que a empresa conheça melhor as preocupações dos stakeholders 

locais e as integre na gestão quotidiana da organização, por outro. 

 Contribuir para que a percepção de controle e o controle efectivo da comunidade 

sobre as actividades das empresas sobre as quais recai uma maior perceção de risco 

seja mais efectivo. 
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Figura 7.2.1 - Modelo de níveis de participação (Wilcox, 1994). 

Uma Comissão de Acompanhamento Ambiental duma unidade industrial que se pretenda 

responsável tem também por objectivo promover um maior ajustamento entre a percepção de 

risco construída pelas populações e o risco ‘efectivo’, ou seja aquele definido de forma técnica. 

Para que tal aconteça é necessário que estas Comissões incluam: 

 Membros efectivamente representativos da sociedade civil com diferentes origens e 

com áreas de actuação relevantes (ex. representantes municipais, representantes dos 

diferentes partidos políticos com assento em assembleia municipal, grupos de trabalho 

de ambienta, organizações não governamentais, representantes de unidades de 

saúde…); 

 Um regulamento de funcionamento da CAA claro e conciso, que seja partilhado entre 

todos os membros da comissão e que defina de forma clara papéis, responsabilidades 

e níveis de poder; 
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 Atribuição aos membros de algum controlo relativo à gestão da CAA (ex. possibilidade 

de definirem temas a analisar, de proporem datas de reunião extraordinárias, de 

solicitarem informação complementar razoável…)  

 Transferência de informação para os membros da Comissão, recorrendo a uma 

simplificação necessária para que processos técnicos sejam compreendidos por 

pessoas leigas; 

 Transparência no desenvolvimento da actividade, através da partilha regular de 

informação relativa aos processos e seus impactes ambientais (ex. partilha de dados 

de monitorizações ambientais por entidades externas), e incluindo sempre que 

possível a possibilidade de visita das instalações; 

 Promoção da discussão entre os membros da Comissão (incluindo a possibilidade de 

existirem tempos de discussão entre os membros da Comissão sem a presença do 

promotor) e esclarecimento de dúvidas; 

 Registo formal das reuniões e discussões da CAA, devidamente aprovados pelos 

membros presentes. 

De sublinhar que no âmbito do funcionamento do Ecoparque, e particularmente com o 

começo de funcionamento dos CIRVER ficou regulamentada uma Comissão. A eventual 

integração da Ambimed nessa comissão aproveitando as sinergias da existência de um fórum 

de discussão já instalado deverá ser analisado. Contudo isso deverá ser feito se as condições 

acima referidas puderem ser postas em prática. 
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8 IDENTIFICAÇÃO DAS LACUNAS DE CONHECIMENTO 

Ao nível das lacunas de conhecimento, no que se refere ao descritor qualidade do ar, as 

lacunas mais importantes detectadas referem-se à informação disponível para a caracterização 

da situação actual, uma vez que não há dados do INERPA, relativos aos anos de 2004, 2006 e a 

partir de 2010. Esta interrupção das séries de dados pode introduzir distorções na avaliação da 

evolução deste item. 

Também no que se refere à monitorização da qualidade do ar seria mais adequado dispor de 

cartas de isolinhas de concentração dos poluentes, do que utilizar a informação duma estação 

específica. 

Ainda para o fator ambiental Qualidade do ar foram detetadas as seguintes lacunas de 

informação: 

 Desconhecimento da distribuição das emissões dos metais, assumindo-se uma 

distribuição equitativa do Valor Limite de Emissão pelos metais constantes do 

somatório; 

 Ausência de informação das emissões da Enviroil, fábrica atualmente em laboração no 

domínio local de simulação; 

 Para o impacte cumulativo não foi possível considerar as fontes da Bio-Óleo, fábrica 

considerada no EIA do CIVTRHI, por não se obterem dados suficientes para a inserção 

no modelo de dispersão; 

 As emissões do CIVTRHI consideradas no impacte cumulativo dizem respeito aos 

poluentes considerados relevantes no EIA. Assim, não foram consideradas emissões 

dos metais cobre e manganês da incineradora CIVTRHI. 

No âmbito do descritor Recursos Hídricos e Qualidade da Água destaca-se a impossibilidade 

consultar os valores de águas residuais e água industrial consumidas pela totalidade das 

unidades industriais do EcoParque do Relvão. Estes dados teriam sido importantes para 

permitir aferir com maior rigor a magnitude dos impactes na fase de exploração no descritor 

Recursos Hídricos, assim como dos impactes cumulativos decorrentes do funcionamento da 

Unidade de Incineração de Resíduos e Valorização Energética. 
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Ainda no que respeita ao descritor Recursos Hidricos e Qualidade das Águas não foi obtida 

qualquer resposta ao pedido de elementos efectuado através de carta (Anexo XII), não 

podendo o mesmo ser enriquecido com a informação solicitada. 

Por último, embora não constitua uma lacuna de informação imprescindível e que possa 

comprometer a validade das conclusões apresentadas, refira-se que no âmbito do fator 

ambiental Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo foi solicitada à CCDR-

LVT a Carta de REN publicada do concelho da Chamusca, sendo que, até à data, não foi obtida 

qualquer resposta. 

No que concerne aos restantes descritores, não se verificaram lacunas de Informação que 

tenham condicionado de alguma forma a boa execução dos trabalhos. 
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9 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Este Estudo de Impacte Ambiental pretende dar resposta a um conjunto de questões técnicas 

sobre os impactes da instalação do Centro Integrado de Gestão de Resíduos (CIGR) da 

Ambimed.  

A instalação dessa unidade permitirá á empresa completar a sua oferta de serviços de Gestão 

de Resíduos Hospitalares perigosos possibilitando o tratamento diferenciado das diferentes 

tipologias de resíduos hospitalares, nomeadamente a Autoclavagem para os resíduos com 

risco biológico (grupo III) e a incineração para os restantes resíduos. Possuindo para isso, uma 

série de unidades de tratamento por autoclavagem, a saber: Barreiro, Beja, Braga, Angra do 

Heroísmo, as estações de transferência de RHP licenciadas em Estarreja e em São Miguel; para 

além disso de um centro de triagem de diferentes tipos de resíduos como os medicamentos e 

ainda unidade de tratamento de subprodutos de origem animal (Beja), ), tornava-se assim 

necessária a existência de uma instalação como o CIGR, que possibilitasse o tratamento dos 

chamados Resíduos Hospitalares do Grupo IV cuja incineração é obrigatória ao abrigo da 

legislação vigente. A existência desse centro, dará resposta, não só a essa necessidade, 

terminando com a necessidade de exportação desses resíduos, como possibilitará a gestão de 

uma série de materiais relacionados. Por outro lado esse centro, permitirá ainda a gestão de 

resíduos semelhantes (com a mesma classificação LER), produzidos no país vizinho para os 

quais esta instalação será a geograficamente mais próxima.  

 Apesar dos impactes deste género de infraestrutura se concentrarem fundamentalmente nas 

emissões (saúde pública e ecologia) foi levada a cabo uma análise exaustiva não só daquelas, 

como dos resíduos a serem tratados, da segurança das instalações, dos aspetos de 

ordenamento de território, psicossociais e socioeconómicos, para além dos descritores 

fundamentais neste tipo de trabalho. 

A elaboração do EIA teve em consideração tanto os aspetos diretos da atividade do CIGR (in-

site), assim como os aspetos da atividade complementar de transportes e dos eventuais 

impactes no ambiente fora da instalação (off-site). 

Neste sentido, após a análise dos Instrumentos de Gestão Territorial com incidência na área de 

estudo, constatou-se que o projeto em análise complementa e possibilita sinergias com o 

chamado Eco-parque do Relvão cuja ocupação com uma série de infraestruturas relacionadas 

com a gestão de resíduos (como os CIRVER) são já uma realidade. A revisão em curso do PDM 
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da Chamusca tem como um dos seus objetivos solidificar este tipo de opção. De sublinhar que 

a instalação do CIGR será  levada a cabo nas instalações da RESITEJO, numa das infraestruturas 

que esta entidade aluga. Esta empresa pretende instalar no seu espaço centrado no 

tratamento dos resíduos urbanos, um conjunto de atividades que possibilitem a racionalização 

do espaço e das suas infraestruturas. Assim, conclui-se que não são expectáveis impactes 

negativos sobre os Modelos de Desenvolvimento e Ordenamento do Território. 

Por outro lado, a análise de impactes, ao centrar-se no tratamento de resíduos hospitalares e 

nas emissões daí decorrente, concluiu pela não implicação de afetações diretas e/ou indiretas 

do uso atual do solo, nomeadamente através da destruição da ocupação existente; pelo que 

não se prevê a incidência de impactes negativos pela ausência de intervenção ao nível da 

ocupação adicional de espaços. 

Para a incineração dos resíduos, existem definidas um conjunto de Melhores Técnicas 

Disponíveis e melhores práticas ambientais em documentos desenvolvidos no âmbito da 

Convenção de Basileia e Convenção de Estocolmo. Em anexo a comparação dessa listagem 

com o projeto é feita concluindo-se pela sua presença. 

Por outro lado foi realizada uma Análise de Risco Operacional, demonstrando a mesma, a 

existência de riscos menores ou desprezáveis.  

O Transporte dos Resíduos foi também analisado nomeadamente nos seus impactes diretos e 

indiretos. O aumento de tráfego é insignificante (no máximo com dois pesados e dois ligeiros 

por dia) e é analisado num estudo de trafego apresentado separadamente.  

Os impactes nos recursos hídricos, nos solos, no ruído etc. são insignificantes na medida em 

que essa infraestrutura da Resitejo, existirá sempre, independentemente da presença do CIGR 

e que tanto para o abastecimento de água de consumo para uso doméstico e para a 

higienização das instalações e viaturas, como o tratamento das águas residuais resultantes, é 

da responsabilidade da Resitejo.  

Os impactes associados às emissões são, naturalmente, os aspetos mais importantes que se 

pretendem esclarecer, tendo havido neste trabalho uma abordagem múltipla, e completa, 

deste descritor. Nessa abordagem teve-se em conta tanto os impactes a curto e médio prazo 

como os eventuais impactes cumulativos e de longo prazo. Nestes foram particularmente 

avaliados os que concernem a saúde pública e que correspondem às preocupações da 

sociedade civil. 
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Da multiplicidade de procedimentos utilizados para a avaliação dos impactes na Qualidade do 

Ar, resultantes da execução do projeto em estudo, obtiveram as seguintes conclusões: 

 Verifica-se que a variabilidade existente nos movimentos de tráfego, quer afetos à 

instalação, quer nos percursos envolventes permite “absorver” o acréscimo de 

veículos pesados que se prevê após o início do projeto. 

 Desta forma, o acréscimo de quatro veículos por dia é pouco significativo em relação 

ao volume de tráfego já existente, não sendo expectável ocorrer um agravamento do 

atual nível de significância dos potenciais impactes ambientais associados ao 

transporte. 

 Quanto aos resultados dos estudos de dispersão, realizados tanto numa análise do 

projeto isolada como cumulativa, poderemos enunciar o seguinte: 

o Os valores estimados para poluentes inorgânicos foram predominantemente 

reduzidos, sendo inferiores aos valores limite e de referência tanto nos valores 

reais como na análise de sensibilidade com os VLE.  

o Os valores obtidos nas simulações para as dioxinas e furanos foram sempre 

bastante inferiores ao valor indicado pela OMS para as zonas afetadas por 

fontes emissoras locais, e também inferiores ao valor indicado como 

tipicamente associado a zonas urbanas. Assim, mesmo que a chaminé emitisse 

no limiar de emissão permissível pela licença ambiental, o impacte das 

dioxinas e furanos seria considerado negligenciável. 

 No que diz respeito à análise de risco para a saúde humana é possível concluir que não 

são então esperados efeitos adversos para a saúde tanto no que concerne a doenças 

do foro carcinogénico como não carcinogénico. 

Do exposto anteriormente é possível concluir que os impactes a nível da qualidade do ar são 

de minimis.    

Em conclusão, e tendo em consideração os resultados obtidos para a qualidade do ar, assim 

como da análise de risco (multi-exposicional) realizada ao nível da saúde pública, biota, solos, 

pode-se concluir que, uma vez que as concentrações de poluentes a emitir (sempre analisados 

como as emissões estivessem sempre no seu nível máximo e em condições de pior caso 
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possível) se situam significativamente abaixo dos valores definidos pelas leis portuguesa, 

europeia ou recomendadas pela OMS, a instalação do presente projeto do CIGR, não implica 

impactes negativos significativos ao nível da qualidade do ar, saúde pública, componente 

social, solos. O mesmo se pode referir no que concerne ao ruído. 

Ao nível sócio-económico, as consequências relevantes referem-se sobretudo a ganhos 

económicos do processo. A possibilidade de tratar esta tipologia de resíduos em Portugal 

permitirá, não só à empresa racionalizar a sua atividade, como permitirá aos produtores 

privados e públicos (nomeadamente ao SNS) o dispêndio de custos menores financeiros, para 

dar resposta ás suas necessidades de gestão de resíduos hospitalares.  

No que respeita ao modo como a população do concelho se adaptará a esta nova realidade há 

a referir factos como a existência de uma história de sucesso na região em termos de 

instalações ligadas a este cluster dos resíduos e, no que se refere à Amimed, continuará e 

reforçará a sua política de envolvimento dos interessados (stakeholders) que iniciou 1997. As 

unidades de tratamento de resíduos hospitalares que instalou e gere, possuem Comissões de 

Acompanhamento Ambiental que permitem um conhecimento profundo do processo, a 

contratação de especialistas independentes e uma maior perceção de controlo efetivo das 

operações. Para esta instalação, uma comissão de acompanhamento, será também 

organizada, a menos que se opte (i.e., Câmara Municipal da Chamusca e outros interessados) 

pela integração com a já existente no Ecoparque.   

No presente EIA, é proposto, não só a implementação de procedimentos de medição on-line 

de emissões dos chamados poluentes critério decorrente da lei, mas também, um processo de 

biomonitorização através de líquenes (para os metais pesados e para as dioxinas e furanos) 

que poderão identificar diferenças de concentração de poluentes muito antes de poderem ter 

impactes negativos no biota ou na saúde pública.  
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11 ENTIDADES CONSULTADAS 

Para o desenvolvimento do Estudo de Impacte Ambiental foram contactadas as entidades 

seguidamente referidas.  

− Câmara Municipal da Chamusca; 

− Águas do Ribatejo; 

- Resitejo. 




