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1 INTRODUÇÃO 

No âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental relativo ao Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) da Fábrica Torrejana, S.A., localizada na freguesia de Riachos, do concelho de Torres 

Novas, a Comissão de Avaliação (CA) nomeada para o efeito procedeu à análise técnica da 

documentação elaborada, tendo sido solicitado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), a apresentação de elementos adicionais, através do 

ofício com a ref.ª S03939-201504-DSA/DAMA, de 10/04/2015. 

A CA considerou necessária, para efeitos de pronúncia sobre a conformidade do EIA, a apresentação 

de elementos adicionais, em conformidade com as disposições do n.º 8 do Artigo 14.º do Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. O presente documento constitui assim, o Aditamento ao Estudo de 

Impacte Ambiental da Fábrica Torrejana, S.A., onde se apresenta a informação e esclarecimentos 

complementares solicitados pela CCDR-LVT. 

Em anexo apresentam-se tando os elementos gráficos, bem como outros documentos que suportam 

e complementam as considerações técnicas seguidamente apresentadas. 

Foi ainda reformulado o Resumo Não Técnico do EIA, no sentido de integrar as informações 

constantes no presente Aditamento. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Fábrica Torrejana, S.A.  
Estudo de Impacte Ambiental. Aditamento 

 

 

 

2 

2 ADITAMENTO AO EIA 

No presente capítulo apresentam-se os elementos adicionais solicitados no ofício da CCDR-LVT. As 

questões levantadas são transcritas para o presente documento, seguindo-se o respetivo 

esclarecimento. 

2.1 RECURSOS HÍDRICOS 

2.1.1 Descrição de Projeto 

1. Completar a memória descritiva do projeto, incluindo na descrição dos edifícios elementos de 

obra existentes a estação de pré-tratamento de águas residuais industriais (EPTARI), fossas 

séticas, separador de hidrocarbonetos, separador de gorduras, depósito de lamas e local de 

armazenamento. 

Apresenta-se seguidamente a descrição das redes de águas industriais, pluviais e domésticas, bem 

como a descrição das caraterísticas e capacidades dos elementos que as compõem, designadamente 

a descrição estação de pré-tratamento de águas residuais industriais (EPTARI), as fossas séticas 

(atuais caixas de visita), o separador de hidrocarbonetos, o separador de gorduras, bem como o 

depósito de lamas e local de armazenamento. 

ÁGUAS RESÍDUAIS INDUSTRIAIS 

Conforme referido no Relatório Síntese do EIA, as águas residuais industriais produzidas no processo 

de fabrico da Fábrica Torrejana são pré-tratadas na EPTARI e encaminhadas para a rede pública de 

saneamento ligada à ETAR de Riachos. As águas provenientes da secção de embalamento são 

igualmente descarregadas na rede pública, após passagem por um separador de gorduras. No 

Desenho A2 do presente documento, apresenta-se o circuito das águas residuais industriais e 

respetivos pontos de origem de efluentes líquidos, bem como o ponto de ligação à rede pública de 

saneamento. 

 Estação de Pré-Tratamento de Água Residuais Industriais - EPTARI 

A EPTARI da instalação recebe efluentes líquidos industriais das várias secções. No Desenho A2 

estão implantados os pontos de origem dos efluentes e ligação à EPTARI, identificados pelos 

seguintes códigos: 
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1. (N1+N2) Neutralização – A secção possui duas neutralizações. Cada neutralização possui um 

separador de gorduras aéreo em inox para onde são conduzidas as águas de lavagem de óleo ou 

azeite das centrífugas do processo correspondente: 

o Separador de gorduras Neutralização 1 (N1) - 4,6 m3 de volume 

o Separador de gorduras Neutralização 2 (N2) - 16 m3 de volume 

As águas de lavagem dos pavimentos da secção são recolhidas em caixa de inox enterrada estanque 

e encaminhadas para o separador de gorduras (N1) através de bomba. A água dos dois separadores 

é bombeada por tubagem aérea para a EPTARI.  

2. (BD1) Fábrica de Biodiesel – Água proveniente da retificação de metanol é parcialmente reutilizada 

no processo para lavagem do biodiesel, acumulando o excedente num tanque enterrado estanque 

(BD1) para onde são encaminhadas igualmente as águas de arrefecimento indireto de empanques e 

selo hidráulico da centrifuga 163S2 bem como águas de lavagem do pavimento da secção. Essas 

águas são depois bombeadas por tubagem aérea para a EPTARI. 

3. (R1+R2) Refinaria – Águas provenientes da condensação de vapor dos circuitos de vácuo do 

branqueamento e desodorização incluindo a água de alimentação das bombas de anel líquido nas 

duas refinarias. Os pavimentos são lavados com máquina lavadora e aspiradora existente na secção. 

As águas são bombeadas por tubagem aérea para a EPTARI. 

4. (DEP1) Depuração - A depuração possui um separador de gorduras para onde são conduzidas as 

águas de lavagem do processo. A lavagem dos pavimentos é recolhida em caixa inox enterrada 

estanque e encaminhada igualmente para o separador. Este separador de gordura (DEP1) é aéreo, 

em fibra, sendo a água enviada por tubagem aérea para a EPTARI.  

5. (DESD1) Desdobramento - Parte dos equipamentos do processo de desdobramento que se 

encontra inativo foram aproveitados para pré-tratamento por decantação de águas provenientes de 

lavagens diversas, nomeadamente águas provenientes de tanque (LC1). Após passagem nos três 

decantadores S1, S2, S3 e/ou tanque pulmão T260 e separador de gordura aéreo em fibra (DESD1), 

as águas são bombeadas por tubagem aérea para a EPTARI. 

6. (OSM1) Concentrado da Osmose - Água concentrada rejeitada pela osmose é enviada sob 

pressão para a EPTARI por tubagem aérea. 

7. (SG1) Separador de Gorduras (águas pluviais) - Em condições normais, a água pluvial que se 

encontre contaminada com águas de lavagens de pavimentos exteriores ou com gorduras resultantes 

de derrames acidentais é encaminhada para a rede de águas residuais industriais, através de bomba 
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por tubagem até à EPTARI. Em caso de emergência, as águas pluviais contaminadas são 

encaminhadas para os tanques T502/T503 para posterior tratamento na EPTARI. 

8. (CLAR1) Clarificadora de biodiesel - A água proveniente da manobra da clarificadora de Biodiesel é 

bombeada por tubagem para a EPTARI. 

9. (CV1+CV2) Purga de Caldeiras - Água proveniente da purga de fundo automática das caldeiras é 

encaminhada por tubagem para a EPTARI. 

10. (T502 / T503) Tanques pulmão para situações de emergência – Tanques que permitem 

armazenamento de águas pluviais contaminadas ou industriais (desviadas em situações de 

emergência) para posterior encaminhamento para a EPTARI para tratamento de forma controlada. 

No que se refere ao tratamento na EPTARI, o efluente é sujeito aos seguintes processos: 

 Decantação; 

 Homogeneização; 

 Ajuste de pH, coagulação e floculação; 

 Desnatação em equipamento compacto; 

 Armazenagem das “lamas” em depósito com possibilidade de drenagem de água decantada 

a reutilizar no tanque de Homogeneização; 

 Bombagem da água tratada para coletor da ETAR municipal; 

Apresenta-se seguidamente a lista de equipamentos em funcionamento na EPTARI: 

 Tanques decantadores de receção de efluente nas secções; 

 Bombas de envio efluente das secções para tanque de decantação da EPTARI; 

 Tanque de decantação da EPTARI; 

 Tanque de Homogeneização / correção de pH; 

 Agitador de tanque de homogeneização; 

 Sonda nível tanque de homogeneização; 

 Sonda de pH (controlo de correção de pH); 

 Caudalimetro de alimentação de efluente ao flotador; 

 Reservatório+bomba doseadora de Soda Cáustica; 

 2 Reservatórios + 2 bombas doseadoras de Coagulante; 

 Reservatório + bomba doseadora de Floculante; 

 Coletor (serpentina) para injeção de produtos, segunda medição de pH; 
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 Flotador; 

 Bomba de pressurização (P400); 

 Raspador de lamas (D400); 

 Bomba de lamas (P500); 

 Depósito de espessador de lamas (TL1 assinalado no Desenho A2); 

 Bacia recuperação águas decantadas das lamas; 

 Bomba para reenvio de águas decantadas das lamas para tanque de homogeneização da 

EPTARI; 

 Bacia de água limpa (água tratada); 

 Bomba de água limpa (P600); 

A EPTARI apresenta uma capacidade de tratamento de 150m3/dia e está ligada por tubagem á caixa 

de ligação à rede de saneamento pública (ED1). 

 Tanque das Lamas – TL1 

O tanque de armazenamento temporário de lamas da EPTARI encontra-se instalado junto ao flotador, 

debaixo de telheiro. Consiste num tanque aéreo de aço carbono com fundo cónico e 10m3 de 

capacidade, com 2m de diâmetro e 4m de altura.  

As lamas que são removidas no processo de flotação através de um raspador de superfície, são 

enviadas para um compartimento do flotador e posteriormente enviadas através de bomba e tubagem 

para o tanque de armazenagem temporária de lamas. As purgas da água decantada no tanque 

retornam ao tanque de Homogeneização da EPTARI. As lamas são expedidas para operador 

devidamente licenciado. 

 Separador de Gorduras -SG2 

O separador de gorduras instalado junto ao edifício de embalamento destina-se a receber a água dos 

tapetes de transporte das linhas de embalamento, águas provenientes de dois lava mãos existentes 

na secção e de eventuais lavagens de pavimentos da secção ou derrames acidentais. A lavagem de 

pavimentos é feita normalmente com máquina lavadora/aspiradora. 

O separador de gorduras instalado (SG2), é de polietileno linear, marca Ecodepur, Modelo 

GORTECH NS12, com as seguintes características técnicas (Volume: 4.9m3; dimensões:5.08m x 

0.96m x 1.24m; caudal nominal: 12l/s). A saída do separador está ligada por bomba e tubagem à 

caixa de ligação da rede de saneamento público (ED1).  

ÁGUAS RESÍDUAIS DOMÉSTICAS 



  

 

 

 

 

Fábrica Torrejana, S.A.  
Estudo de Impacte Ambiental. Aditamento 

 

 

 

6 

 Caixas de visita – CVD1, CVD2, CVD3 (antigas fossas estanques) 

Existem 3 (três) caixas de visita (CVD1, CVD2 e CVD3), de onde se procede à bombagem das águas 

residuais domésticas para dois pontos de descarga (ED2 e ED3), assinalados no Desenho A1:  

As caixas de visita apresentam as seguintes dimensões e caraterísticas: 

 CVD1 (WC´s Escritórios+Embalamento+Balneários) – Dimensão: 16.5 m3 (2.97 x 2.92 x 

1.9m). 

Construção em tijolo maciço e cimento / Bomba de drenagem com ligação à rede pública no 

ponto (ED2). 

 CVD2 (WC´s Apoio Carga Biodiesel/Descarga Óleos /Oficina) – Dimensão: 13.5 m3 (3.75 x 

2.0 x 1.8m) 

Construção em cimento / Bomba de drenagem ligação à rede pública no ponto (ED2). 

 CVD3 (Vivendas e Edifício de Comando) – Dimensão: 45 m3 (6.0*3.0*2.5m) 

Construção em tijolo maciço e cimento / Bomba de drenagem com ligação à rede no ponto 

(ED 3). 

 

As bombas instaladas nas caixas de visita, para drenagem para a rede pública, apresentam as 

seguintes características técnicas:  

- Potência: 550W; 

- Elevação máxima: 7 metros; 

- Caudal máximo: 10000lt/h; 

- Dimensão saída da bomba: 1 ½”. 

A descarga das águas residuais domésticas na rede pública encontra-se devidamente licenciada, 

conforme autorização da Águas do Ribatejo, apresentada no Anexo B do presente documento. 

ÁGUAS PLUVIAIS 

No Desenho A3 representa-se a rede de águas pluviais das instalações onde é possível identificar os 

elementos que a compõem. 

 

 



  
 
 
 
 

 
 
Fábrica Torrejana, S.A.  
Estudo de Impacte Ambiental. Aditamento 

7 

 Separador de Hidrocarbonetos – SH1 

 

O separador de hidrocarbonetos encontra-se instalado junto ao posto de abastecimento de 

gasóleo e ilhas de carga de biodiesel. O posto destina-se a consumo próprio para abastecimento 

de viaturas do grupo. O separador é composto por três compartimentos principais: 

- tanque pré-decantador (volume: 2,5 m3; diâmetro: 1,2m; profundidade: 2,2m); 

- separador com filtro coalescente e válvula obturadora de segurança Marca Ecodepur 

Modelo FFO-NG 1.5, volume 1 m3, NS 1.5l/s 

- tanque de saída de efluente (volume: 2,5 m3; diâmetro: 1,2m; profundidade: 2,2m). 

 

  Separador de Gorduras (Águas Pluviais) – SG1 

O separador de gorduras SG1, infraestrutura existente na anterior fábrica, está instalado na rede de 

águas pluviais, na zona de convergência das águas pluviais provenientes dos edifícios de produção 

da fábrica. 

Trata-se de um decantador compartimentado em concreto e condutas de inox entre compartimentos. 

Existe a possibilidade de isolamento da saída do separador em caso de contaminação das águas 

afluentes. Nessa situação, as gorduras sobrenadantes são recuperadas e a água é encaminhada 

através de bomba para os tanques pulmão T502/T503 e/ou EPTARI, para tratamento antes de 

lançada no coletor municipal de águas residuais.  

Apresenta um volume total de 14.1 m3 associado a 4 compartimentos de (1,4m x 1,2m x 2,1m), sendo 

a comunicação entre compartimentos em inox com secção retangular de 0,2 x 0,4m. 

2. Identificar na planta de implantação geral todos os órgãos de tratamento existentes, depósito de 

lamas e locais de armazenamento dos bolos de filtração, das terras de branqueamento, das 

terras de filtração e dos resíduos de filtração. 

No Desenho A2 do Anexo C do presente documento apresenta-se a planta de implantação com 

representação da rede de águas industriais, com identificação de todos os órgãos de tratamento 

caraterizados na resposta à questão anterior, do depósito de lamas e locais de armazenamento de 

terras de branqueamento e bolos de filtração, bem como das terras e resíduos do processo de 

filtração. 

As terras de branqueamento encontram-se armazenadas no armazém A, bem como em silos, 

conforme assinalado no referido desenho. Os bolos de filtração são descarregados nos locais 1 e 2 e 

posteriormente armazenados no ponto 4. 
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Quanto às terras de filtração, estes materiais são armazenados no ponto A. Os resíduos do processo 

de filtração são descarregados no ponto 3 e armazenados no ponto 4. 

O ponto TL1 diz respeito ao local de armazenamento de lamas da EPTARI. 

3. Indicar o sentido de circulação das águas residuais e pluviais na planta de implantação da rede 

de drenagem. 

Nos Desenhos A1, A2 e A3 apresentados no Anexo C do presente documento, encontra-se 

representado o sentido de circulação das águas residuais domésticas, águas residuais industriais e 

águas pluviais, respetivamente.  

4. Identificar as áreas descobertas com possível contaminação. Esclarecer se todas as áreas 

sujeitas à contaminação possuem impermeabilização no solo, sistema de recolha de águas 

pluviais e consequente, tratamento antes da descarga no meio recetor. 

As áreas descobertas não apresentam contaminação, em condições normais de funcionamento. A 

possibilidade de contaminação em áreas descobertas pode ocorrer em função de derrames 

acidentais ou lavagens de pavimentos. Todos os tanques localizados em áreas descobertas são 

tanques fechados. 

As áreas descobertas que apresentam riscos contaminação encontram-se assinaladas no Desenho 

A4 do Anexo C do presente documento e correspondem às seguintes: 

 Z1 - tanque de gasóleo (TG1) - solo impermeável, sistema de recolha com bacia de retenção, 

válvula de seccionamento e tratamento no separador hidrocarbonetos (SH1) antes de 

descarga na rede de águas pluviais; 

 Z2 - tanques de óleo cru (T119 a T120) e tanque de ácido clorídrico (T351) – solo 

impermeável, sistema de recolha com bacia de retenção e válvula de seccionamento, 

possibilidade de recuperação/tratamento com recurso a bomba móvel, caso ocorram 

derrames acidentais. Bacia de retenção com descarga directa na rede de águas pluviais; 

  Z3 - tanques de óleos crus (T101 a T104), (T109 a 118) e (T121 a T124), tanques de massas 

neutralização (T250, T251), tanques de biodiesel (T401 a 412), tanques de óleos neutros 

(T201 a T206), soda cáustica (T200), blends (T301,T302,T601), glicerina (T421, T105 a 

T108), oleína (T431) e gordura animal (T602) – solo impermeável, sistema de recolha com 
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bacia de retenção, válvula de seccionamento e tratamento no separador de gorduras de 

águas pluviais (SG1); 

 Z4 - pavimentos exteriores da zona nordeste da instalação fabril - solo impermeável e 

tratamento no separador de gorduras de águas pluviais (SG1); 

 Z5 - pavimentos exteriores da área da instalação fabril, excluindo a zona Z4 - solo 

impermeável e encaminhamento para a rede de águas pluviais; 

Da zona Z1, após tratamento no separador de hidrocarbonetos, as águas são encaminhadas para a 

rede de águas pluviais. 

Das zonas Z2 e Z5, as águas pluviais são encaminhadas diretamente para o coletor. Caso ocorram 

derrames acidentais na bacia da zona Z2, há possibilidade de recuperação do produto derramado e 

encaminhamento das águas pluviais/águas de lavagem com bomba móvel para os tanques pulmão 

T502/T503 a partir dos quais são encaminhadas para tratamento de forma controlada para a EPTARI, 

antes da sua descarga no coletor de águas industriais. 

As águas pluviais geradas nas zonas de transformação (zonas Z3 e Z4 assinalados no Desenho A4), 

são encaminhadas para o separador de gorduras (SG1). Em situações de derrames acidentais ou 

lavagens, as águas pluviais contaminadas são desviadas para tratamento na EPTARI; em caso de 

emergência podem ser armazenadas em tanques pulmão T502/T503 a partir dos quais são 

encaminhadas para tratamento de forma controlada para a EPTARI. 

Importa salientar que todas as operações desenvolvidas nas instalações fabris envolvem sistemas 

estanques, que apresentam baixo risco de contaminação. Considera-se assim, que se encontra 

implementada uma adequada rede de encaminhamento e tratamento de águas pluviais, que 

contempla também a ocorrência de eventuais riscos de contaminação associados a derrames 

acidentais. 

5. Indicar o valor atualizado dos consumos de água (m3/ano e m3/dia) proveniente do furo e da rede 

pública de abastecimento e apresentar comprovativos de pagamento à entidade gestora da rede 

de abastecimento. 

Durante o ano 2014 foi consumido um total de 75.832 m3 de água proveniente do furo da instalação, 

ou seja cerca de 208m3/dia. Em 2015 os valores apurados até ao final do mês de maio são de 

30.742 m3 de consumo de água do furo, o que corresponde a cerca de 204 m3/dia. 

No que se refere à água da rede pública de abastecimento, cujo fornecimento se iniciou a 11/9/2014, 

registou-se um consumo de 500,21 m3 em 2014 (cerca de 6,7 m3/dia) e de 417,31 m3 até ao final do 

mês de maio de 2015 (cerca de 2,8 m3/dia). 
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Inicialmente, parte da água da rede pública alimentava também a secção de embalamento. Numa 

segunda fase (11/3/2015) procedeu-se à separação da rede de abastecimento no edifício de 

embalamento, por forma a que a água dos tapetes transportadores voltasse a ser alimentada com 

água tratada de furo e a que a água para consumo humano tivesse origem na rede pública 

(lavatórios, chuveiros de emergência e WC´s). Os consumos médios de água da rede, desde a 

separação ocorrida no dia 11/3/2015, são de 1,2 m3/dia. 

No Anexo B do presente Aditamento, apresentam-se as faturas de água da rede emitidas pela Águas 

do Ribatejo, até à data, e respetivos comprovativos de pagamento. 

6. Apresentar o valor de caudal de rejeição de águas residuais domésticas e industriais (em 

m3/dia). 

Os valores médios de rejeição de águas residuais na fábrica Torrejana são os seguintes: 

 Caudal de rejeição de águas domésticas: 1,2 m3/dia; 

 Caudal de rejeição de águas industriais: 90,77 m3/dia. 

7. Apresentar estimativas de caudal de água pluviais contaminadas de lavagem descarregado (em 

m3/dia). 

Estão implementadas medidas proactivas que visam minimizar a contaminação das águas pluviais e 

que passam pela manutenção do estado geral de limpeza das zonas exteriores. Desta forma, em 

tempo seco, todas as águas de lavagem de exteriores das zonas de produção pavimentadas ou 

parques de tanques (Z3 e Z4) são encaminhadas para o separador de gorduras (SG1) e bombeadas 

diretamente por tubagem aérea para a EPTARI ou para os tanques pulmão T502/T503 para posterior 

tratamento na EPTARI.  

Em situações de pluviosidade normal, as águas de chuva atravessam o separador de gorduras SG1 e 

são descarregadas no coletor de águas pluviais. Em situações de elevada pluviosidade é aberto o 

bypass do separador de gorduras. 

Os caudais de águas de lavagem variam com a necessidade / frequência de lavagens ou derrames 

acidentais mas em média estão estimados em 1.55m3/dia de águas lavagem enviadas para 

tratamento na EPTARI. 
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8. Apresentar caraterização dos efluentes produzidos por origem, em quantidade e qualidade. 

Relativamente aos efluentes produzidos nas instalações é possível estimar os valores relativamente a 

quantidade e quantidade, apresentados no quadro seguinte. 

Quadro 1 - Efluentes por origem: Quantidade / Qualidade 

Secção 

  
Caudal 

Nominal 
 

 
Caudal 

Qualidade   

pH 
  

CQO Fósforo 

m3/h m3/dia  mg/l  mg/l 

N1-Neutralização 1 1,25 30 4,0  1900  120  

N2-Neutralização 2 1,27 31  4,0  1900  120 

BD1-Biodiesel 0,8 19  6,1  1100 1,3  

R1-Refinaria 1 1,685 40  3,9  2450  1,5 

R2-Refinaria 2 0,58 14  3,9  2450  1,5 

DEP1-Depuração - 6 - - - 

DESD1-Desdobramento - 18 - - - 

OSM1-Concentrado Osmose 0,66  16 6.47 <300   0,6 

SG1-Sep. Gord. Pluviais  / 
Águas de Lavagem 

- 1,55 - - - 

LC1-Lavagem cisternas - 4 - - - 

CLAR1-Clarificadora 0,1 2.4 6,3 609 1,2 

CV1/CV2-Purga Caldeira - 0,1 11,5 736 0 

SG2-Águas Embalamento 0,095 2,28 6.7 370 4.9 

Na tabela anterior estão representados os caudais de efluente produzido nas várias fontes.  

De referir que não está previsto o funcionamento simultâneo de todos os processos instalados. A 

ativação dos processos de desdobramento, depuração de oleínas e esterificação, que funcionam de 

forma independente entre si, não está prevista, e implica a necessidade de gestão da produção, 

utilizando a capacidade de armazenagem instalada por forma a funcionar com a EPTARI dentro da 

sua capacidade.  

9. Apresentar dimensionamento devidamente justificado da EPTARI, do separador de 

hidrocarbonetos e dos dois separadores de gorduras / desengorduradores.  

De acordo com os valores apresentados no Quadro 1, bem como a resposta ao Ponto 1, apresentam-

se seguidamente os valores de caudal afluentes a cada infraestrutura de tratamento, bem como a 

respetiva capacidade. 
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Quadro 2 - Efluentes por origem: Quantidade / Qualidade 

Infraestrutura Origem do Efluente 
Caudal do 
efluente  

m3/h 

Capacidade da 
infraestrutura de 

tratamento 
m3/h 

EPTARI 
N1, N2, BD1, R1, R2, 

CLAR1, CV1/CV2, SG1, 
LC1 

5,75 150m3/dia = 6,25 m3/h 

SG1-Separador de Gorduras 
Águas Pluviais e Águas de 

lavagem 
--- 10.2 l/s = 36.7 m3/h 

SG2-Separador de Gorduras Águas de Embalamento 0,095 12 l/s = 43,2 m3/h 

SH1- Separador de 
Hidrocarbonetos 

Posto de abastecimento de 
gasóleo e ilhas de carga de 

biodiesel 
0,015 1,5 l/s = 5,4 m3/h 

Após análise do quadro anterior é possível constatar que as infraestruturas de tratamento se 

encontram adequadamente dimensionadas para suportar os caudais dos efluentes.   

A EPTARI instalada possui capacidade para funcionamento em simultâneo dos processos de 

neutralização, produção de biodiesel, refinação, clarificadora de biodiesel, purgas de caldeira, 

separador de gorduras e lavagem de cisternas. Como referido anteriormente, o desdobramento de 

massas, depuração de oleínas e esterificação são processos inativos, pelo que não contribuem para 

o cálculo do dimensionamento atual da EPTARI.  

O separador de gorduras SG1 possui capacidade para a separação/recuperação de gorduras 

provenientes de lavagem ou pequenos derrames. Caso ocorram derrames acidentais de grandes 

proporções existe a possibilidade de fecho das comportas do separador, recuperação de produto 

derramado e desvio de águas para os tanques de emergência (T502/T503) para posterior tratamento 

na EPTARI.  

10. Esclarecer e caraterizar o meio recetor onde se efetua a descarga de águas pluviais 

contaminadas e das não contaminadas.  

Na resposta à questão 4, foram identificadas as várias zonas de origem de águas pluviais e indicado 

o respetivo tratamento antes de descarga no meio recetor.  

As áreas descobertas não apresentam contaminação, em condições normais de funcionamento. A 

possibilidade de contaminação em áreas descobertas pode ocorrer em função de derrames 

acidentais ou lavagens de pavimentos.  
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Das zonas assinaladas no Desenho A4 do Anexo C do presente documento as águas pluviais 

encontram-se encaminhadas para os seguintes meios recetores: 

 Z1 - rede de águas pluviais, após tratamento no separador hidrocarbonetos (SH1); 

 Z2 – rede de águas pluviais. Em caso de derrame acidental existe possibilidade de 

tratamento/recuperação com recurso a bomba móvel; 

 Z3 – águas de lavagem são encaminhadas para a rede de águas industriais, após tratamento 

no separador de gorduras SG1 e na ETAR; durante as alturas de maior pluviosidade é 

ativado o bypass que direciona as águas pluviais diretamente para a rede de águas pluviais; 

 Z4 - águas de lavagem são encaminhadas para a rede de águas industriais, após tratamento 

no separador de gorduras SG1 e na ETAR; durante as alturas de maior pluviosidade é 

ativado o bypass que direciona as águas pluviais diretamente para a rede de águas pluviais; 

 Z5 - rede de águas pluviais. 

A descarga de águas pluviais não contaminadas é efetuada no coletor municipal assinalado no 

Desenho A4, conforme autorização emitida pela Câmara Municipal apresentada no Anexo B. O 

coletor municipal encaminha as águas pluviais recolhidas na ribeira do Pereiro, no ponto assinalado 

na Figura 10 adiante apresentada. A caraterização da ribeira do Pereiro e respetiva bacia apresenta-

se adiante na resposta à questão 19.  

As águas residuais industriais nas quais se englobam as águas pluviais contaminadas provenientes 

das lavagens das zonas Z3 e Z4, após passagem pelo separador de gorduras SG1 e EPTARI são 

descarregadas no coletor das águas do Ribatejo. A caraterização deste meio recetor apresenta-se na 

resposta à questão 22. 

11. Esclarecer o destino final das águas provenientes das torres de refrigeração. 

As purgas das torres de arrefecimento são encaminhadas diretamente para o coletor de águas 

pluviais, sem que sejam submetidas a tratamento prévio, uma vez que estas águas não apresentam 

contaminação. 

No dia 07/05/2015, foi efetuada uma análise da qualidade da água proveniente do furo, bem como 

das águas descarregadas das purgar das torres de refrigeração, no local de descarga de águas 

pluviais. 
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Quadro 3 – Resultados da análise de qualidade da água do furo e das torres de refrigeração. 

Parâmetros Unidades 

Resultados 
obtidos nas 

águas de 
arrefecimento 

Resultados 
obtidos na 
análise de 

água do furo 

Fósforo mgP/L <0,15* <0,15* 

Hidrocarbonetos Aromáticos 
Policíclicos  

ug/L <0,016* <0,016* 

Azoto amoniacal mg(NH4)/L <0,12* <0,12* 

Temperatura ºC 24,5 19,7 

pH - 8,4 8,2 

Carência Bioquímica de Oxigénio 
(CBO5) 

mg/l <3* <3* 

Carência Química de Oxigénio (CQO) mg/l <25* <25* 

Condutividade (20ºC) uS/cm 1080 510 

Hidrocarbonetos totais mg/l <0,05* <0,05* 

Nitratos mg(NO3)/L 48 33 

Oxigénio dissolvido % saturação 102 92 

Óleos e gorduras mg/L <2* <2* 

Sólidos em suspensão mg/L <10* <10* 

Coliformes Totais (ufc/100ml) 1 0 

Estreptococus Fecais (ufc/100ml) 0 0 

Coliformes Fecais (ufc/100ml) 0 0 

* Limiar de quantificação 

Conforme se pode constatar através dos resultados da análise da qualidade efetuada (Relatório de 

Ensaios n.º 2015/03114 e n.º 2015/03605, apresentados no Anexo D), comparativamente com a água 

captada no furo, as principais variações na qualidade da água das purgas das torres de 

arrefecimento, verificam-se ao nível da condutividade e da temperatura. Contudo, considera-se que 

são cumpridos os limites estabelecidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, para qualidade 

mínima de descarga no meio (Anexo XXI) e para águas utilizadas na rega (Anexo IVI). 

12. Esclarecer sobre o licenciamento e a autorização de descarga das águas pluviais contaminadas. 

Caso a descarga se efetue na rede pública municipal deverá ser apresentada a autorização para 

essa ligação, assim como, a licença de descarga de águas pluviais contaminadas emitida pela 

ARH Tejo. 

A descarga de águas pluviais da instalação efetua-se no ponto EP1 assinalado no Desenho A3, que 

corresponde a uma infraestrutura de drenagem pluvial municipal localizada no CM1179, que se 

encontra canalizada até à ribeira do Pereiro, conforme adiante ilustrado na Figura 10 (resposta à 
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questão 19). 

Sendo uma infraestrutura municipal, foi solicitada um comprovativo da licença de descarga à Câmara 

Municipal de Torres Novas, tendo sido emitida uma autorização condicionada ao apuramento da 

qualidade das águas pluviais. 

Em resposta, foi remetido à Câmara Municipal, o boletim da análise da qualidade das águas de purga 

das torres de refrigeração efetuada no dia 07/05/2015 (Relatório de Ensaios n.º 2015/03114 

apresentado no Anexo D), uma vez que só será possível a análise de águas pluviais no semestre 

húmido do ano. No Anexo B apresenta-se a comunicação enviada à Câmara Municipal de Torres 

Novas. 

Adicionalmente foi efetuado o pedido de licença de descarga de águas das torres de refrigeração à 

ARH Tejo e Oeste, conforme comprovativo que se apresenta no Anexo B. 

13. Esclarecer o processo de renovação da autorização para a descarga das águas residuais na 

rede pública, devendo ser entregue a declaração da entidade gestora da rede que ateste o ponto 

de situação do processo, assim como, verificação do cumprimento das condições impostas na 

autorização de descarga caducada em novembro de 2014. 

A Fábrica Torrejana possui autorização renovada para descarga das águas residuais na rede da 

Águas do Ribatejo, válida até novembro de 2015, cuja cópia se apresenta no Anexo B do presente 

documento. 

De acordo com a nova autorização emitida, a Fábrica Torrejana deverá cumprir o Programa de 

Monitorização estabelecido no documento, que determina a realização de análises mensais de 

qualidade do efluente, por forma a verificar o cumprimento dos valores limite de emissão (VLE) 

estabelecidos no ponto 1.1. Os resultados deverão ser enviados mensalmente à Águas do Ribatejo. 

Relativamente aos valores limite de descarga, a licença emitida permite um caudal de ponta de 3,3l/s, 

um caudal diário de 150m3 e caudais mensal e anual de 4500m3 e 54000m3, respetivamente. 

No Anexo D apresentam-se os boletins de análise das águas residuais descarregadas no coletor, 

enviados mensalmente à Águas do Ribatejo (entidade gestora). 

No quadro seguinte apresentam-se os resultados obtidos nas campanhas de amostragem, bem como 

os valores de caudal mensal medidos. 
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Quadro 4 – Resultados das análises da qualidade da água descarregada no coletor da Águas do Ribatejo 

Parâmetros 

2014 2015 
 

  

27 
Agost 

30 
Set 

21 
Nov 

18 
Dez 

22 
Jan 

18 
Fev 

10 
Mar 

23 
Mar 

15 
Abril 

6 
Maio 

  VLE 

CBO5 
(mg/L) 

479 363 260 345 184 516 349 180 344 390   500 

CQO 
 (mg/L) 

741 865 417 551 310 753 527 310 551 840   1000 

SST  
(mg/L) 

143 83 86 218 315 90 86 20 21 16   1000 

Óleos e 
Gorduras 

(mg/L) 
<5 13 6 6 6 8 10 20 <5 16   100 

Fósforo  
(mg/L) 

24 4 3,4 15 51 4 74 3,5 1,2 2,8   20 

pH 6,5 8 6,5 6,6 7,2 6,4 6,4 6,8 7,4 6,7   5,5-9,5 

Azoto Total  
(mg/L) 

42 29 8 12 15 8 13 - <6 -   90 

Hidrocarbonetos 
 Totais  
(mg/L) 

<5 <5 <5 16 12 <5 <5 - <5 -   15 

Caudal Mensal 
descarga 

 (m3) 
3359 2814 2915 3206 2419 2671 2305 2686  3382   4500 

 

No seguimento do resultado da amostragem de março de 2015, onde não foi cumprido o parâmetro 

do parâmetro fósforo, foi enviado em conjunto com o boletim do controlo mensal, um boletim adicional 

correspondente a uma análise efetuada a 23 de março (relatório n.º 2015/1901) para comprovar 

eficiência do tratamento.  

Conforme se pode verificar no quadro anterior, são cumpridos os valores limite estabelecidos na 

licença emitida pela Águas do Ribatejo, à exceção de desvios no que se refere ao parâmetro Fósforo, 

originado por situações pontuais de desajustes que comprometeram o funcionamento do policloreto 

de alumínio, principal responsável pela remoção do fósforo.  

Verifica-se também que são cumpridos os valores limite de caudal de descarga mensal, estabelecidos 

na licença emitida pela Águas do Ribatejo. 
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14. Esclarecer se a rede de drenagem do efluente industrial após tratamento é coincidente com a 

rede de drenagem pluvial (desenho Anexo C). 

A rede de drenagem do efluente industrial após tratamento na EPTARI é totalmente independente da 

rede de drenagem pluvial. No Anexo C ao presente documento apresentam-se as plantas das redes 

independentes de águas residuais (Desenho A2) e de águas pluviais (Desenho A3).  

15. Indicar os materiais de construção, propriedades de impermeabilização do depósito de lamas e 

destino final das escorrências. 

O tanque de lamas (TL1) é um depósito aéreo de aço carbono com fundo cónico que se encontra 

localizado junto ao flotador da EPTARI (zona coberta), dentro da bacia de retenção do mesmo, sendo 

que as eventuais escorrências são encaminhadas para o tanque TR e encaminhadas novamente 

tanque de homogeneização da EPTARI.  

16. Indicar as caraterísticas construtivas e propriedades de impermeabilização dos locais onde são 

armazenados os bolos de filtração, as terras de branqueamento, as terras de filtração e os 

resíduos da filtração e destino final das escorrências. 

No processo de branqueamento, os resíduos dos filtros de branqueamento das refinarias (bolos de 

filtração) são descarregados em contentores basculantes estanques nas salas que se localizam por 

baixo dos filtros (pontos 1 e 2 identificados no Desenho A2), sendo temporariamente armazenados 

nesse local. Estas salas possuem paredes em alvenaria e placa e pavimento em betão, com grelha 

de recolha de eventuais escorrências e poço de bombagem.  

Os resíduos de terras de filtração de azeite (secção de filtração) são igualmente descarregados em 

contentores basculantes estanques, localizados na sala inferior da filtração (ponto 3 do Desenho A2), 

onde são temporariamente armazenados. Esta sala possui paredes de alvenaria, placa e pavimento 

revestido a mosaico. 

Ambos os resíduos são depois encaminhados para o contentor de armazenagem principal, onde 

ficam armazenados temporariamente. O contentor de 20 m3 estanque encontra-se localizado no 

telheiro junto ao pavilhão C (ponto 4), sendo os resíduos expedidos para entidade devidamente 

licenciada. 
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2.1.2 Caraterização da Situação de Referência 

Recursos Hídricos Superficiais 

17. Identificar as massas de água e o respetivo estado ecológico, em conformidade com a 

classificação do estado efetuada no âmbito do Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo 

(PGRH Tejo), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-F/2013, de 22 de 

março, http://planotejo.apambiente.pt/liferay/web/guest/mapa-interactivo. Indicar a localização do 

projeto na massa de água. Identificar possíveis usos associados às linhas de água (captações, 

descargas), na zona envolvente da unidade. 

De acordo com a nova Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, a área de 

estudo insere-se na Região Hidrográfica n.º 5 – Tejo (RH5), cujo Regulamento do respetivo Plano de 

Gestão foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-F/2013 de 22 de março.  

No Plano de Gestão da Região Hidrográfica n.º 5 - Tejo (PGBH Tejo), onde se enquadra a área de 

estudo, encontram-se delimitadas 425 massas de água superficiais, distribuídas pelas seguintes 

categorias: 419 Rios, 4 de Transição, 2 Costeiras.  

A delimitação das massas de água baseou-se nos princípios fundamentais da Diretiva Quadro da 

Água (DQA), tendo sido desenvolvida no âmbito do Relatório Síntese sobre a Caracterização das 

Regiões Hidrográficas previstas no Artigo 5.º da DQA: 

 Considerar uma MA como uma subunidade da região hidrográfica para a qual os objetivos 

ambientais possam ser aplicados, ou seja, para a qual o estado possa ser avaliado e 

comparado com os objetivos estipulados; 

 Permitir associar um único estado ecológico a cada MA (homogeneidade de estado), sem 

contudo conduzir a uma fragmentação de unidades difícil de gerir. 

De acordo com a delimitação constante no PGRH Tejo, a área de estudo localiza-se na massa de 

água superficial do tipo Rio, com a designação “Rio Almonda” (PT05TEJ1022), cujas caraterísticas se 

apresentam no quadro e figura seguintes. 
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Quadro 5 – Caraterísticas da massa de água superficial (Fonte: PGRH Tejo, 2011) 

Código da Massa 
de Água 

Designação Área (km2) Concelhos abrangidos 

PT05TEJ1022 
Vala da Azambuja  

(Rio Maior) 
923 

10 

(Alcanena, Alcobaça, Alenquer, Azambuja, Cadaval, Caldas 
da Rainha, Cartaxo, Porto de Mós, Rio Maior, Santarém) 

 

Figura 1 – Localização da Fábrica Torrejana relativamente às Massas de Água Superficiais 

O estado ecológico das massas de água, avaliado no PGBH Tejo, traduz a qualidade estrutural e 

funcional dos ecossistemas aquáticos associados às águas de superfície, e é definido com base no 

desvio relativamente às condições de referência, ou seja, relativamente às condições existentes em 

massas de água pertencentes ao mesmo tipo e que evidenciam ausência de pressões 

antropogénicas significativas. 

De acordo com a classificação do estado ecológico das massas de água superficiais contante no 

PGRH do Tejo, baseada nos “Critérios para a Classificação do Estado das MA Superficiais – Rios e 

Albufeiras” realizada pelo INAG em 2009, o Rio Almonda apresenta um estado ecológico “Mau”, 

reflexo da poluição orgânica, associada essencialmente à inexistência de sistemas de tratamento 

apropriados de efluentes pecuários, mas também à contribuição dos sectores urbanos, industrial e 

agroindustrial. 
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Figura 2 – Estado Ecológico das Massas de Água na área de estudo 

O estado químico avaliado no PGBH Tejo reflete a presença de substâncias químicas nos 

ecossistemas aquáticos que em condições naturais não estariam presentes ou estariam presentes 

em concentrações reduzidas. 

De acordo com a caraterização do estado químico efetuada no Plano a massa de água do Rio 

Almonda insere-se na classe “Bom”. 

 

Figura 3 – Estado Químico das Massas de Água na área de estudo 



  
 
 
 
 

 
 
Fábrica Torrejana, S.A.  
Estudo de Impacte Ambiental. Aditamento 

21 

 

Relativamente às águas subterrâneas, a RH5 abrange três unidades hidrogeológicas, que coincidem 

com as três unidades morfo-estruturais – Maciço Antigo, Orla Ocidental e Bacia do Tejo-Sado, tendo 

sido delimitadas 16 massas de água subterrânea.  

A área de estudo localiza-se massa de água com o código T1 – Bacia do Tejo-Sado / Margem Direita, 

que se carateriza no quadro seguinte. 

Quadro 6 – Caraterísticas da massa de água subterrânea (Fonte: PGRH Tejo, 2011) 

Código da 
Massa de 

Água 
Designação 

Meio 
Hidrogeológico 

Formação 
Aquífera 

Dominante 

Área 
total do 
aquífero 

(km2) 

Concelhos Abrangidos 

T1 

Bacia do Tejo-
Sado / 

Margem 
Direita 

Poroso 

Arenitos de 
Ota 

(Miocénico) e 
Calcários de 

Almoster 
(Miocénico) 

1.629,0 

15 

(Alcanena, Alenquer, Almeirim, 
Azambuja, Cadaval, Cartaxo, 

Entroncamento, Golegã, Rio Maior, 
Salvaterra de Magos, Santarém, Tomar, 
Torres Novas, V.F.Xira e V.N.Barquinha) 

 

 

Figura 4 – Localização da Fábrica Torrejana na Massa de Água Superficial 

O estado quantitativo das massas de água subterrânea avaliado no PGBH Tejo é dado pela pior 

classificação dos testes quantitativos relevantes. Se qualquer um dos testes dá o resultado 

“medíocre”, a massa de água subterrânea é globalmente classificada com o “estado medíocre”. 

O estado químico de uma massa de água subterrânea avaliado no PGBH, é dado pela pior 

classificação dos testes químicos relevantes para os elementos em risco. 
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De acordo com a informação constante no PGBH, esta massa de água subterrânea Bacia do Tejo-

Sado / Margem Direita, apresenta um estado quantitativo e químico bom. 

 

Figura 5 – Estado Quantitativo das Massas de Água Subterrâneas 

 

Figura 6 – Estado Químico das Massas de Água Subterrâneas 
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Tendo em conta a avaliação efetuada, considerando os estados quantitativo e qualitativo bons, 

conclui-se que esta massa de água subterrânea Bacia do Tejo-Sado / Margem Direita, apresenta um 

estado global bom. 

No que se refere a informação referente às pressões sobre os recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos, de acordo com o PGRH do Tejo, as pressões tópicas mais significativas sobre as 

massas de água superficiais da RH5 consistem nos efluentes domésticos urbanos, nas indústrias e 

nos aterros sanitários. Nas pressões difusas a agricultura é a que apresenta maior relevância. 

Na massa de água superficial Rio Almonda verifica-se que as principais pressões estão relacionadas 

com a poluição tópica urbana, bem como a atividade agrícola. Quanto à Bacia do Tejo-Sado / 

Margem Direita, esta massa de água subterrânea apresenta como principal pressão, a atividade 

agrícola, seguida da atividade pecuária. 

De acordo com a informação constante do PGRH Tejo, representada na figura seguinte, é possível 

constatar que na área de estudo apenas se encontra inventariada uma pressão pontual, associada à 

descarga da ETAR de Riachos. 

 

Figura 7 – Pressões sobre as massas de água na área de estudo (Fonte: PGRH Tejo, 2011) 
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Embora não se encontrem inventariadas no PGBH Tejo, pressões sobre a ribeira do Pereiro, de 

acordo com os dados de campo recolhidos, constata-se que esta linha de água recebe as águas 

pluviais provenientes de grande parte da zona industrial de Riachos, onde também se insere a 

Fábrica Torrejana. Refere-se ainda que esta linha de água é também sujeita a poluição difusa 

decorrente da intensa atividade agrícola desenvolvida nesta área. 

No que se refere aos usos associados às linhas de água, conforme referido no Relatório Síntese do 

EIA e Anexos Técnicos, de acordo com os dados fornecidos pela APA, I.P. – ARH do Tejo, na área 

em estudo e envolvente próxima existem 39 captações de água subterrânea privadas licenciadas 

(Quadro D.2 e Figura D.2 do Anexo D do Volume 2 – Anexos Técnicos), não se registando a 

existência de captações de água superficial. 

Destas captações subterrâneas, apenas 5 se destinam à atividade industrial, sendo as restantes 

utilizadas na atividade agrícola. 

18. Identificar o tipo e a distância a que ficam outras fontes poluidoras e a existência de reclamações 

relativas a ocorrências de poluição. 

Conforme referido na resposta ao ponto anterior, na área de estudo apenas se encontra inventariada 

uma pressão pontual, associada à descarga da ETAR de Riachos, localizada a cerca de 1 km de 

distância das instalações industriais da Torrejana. 

Contudo, dado tratar-se de uma zona industrial, existem riscos de contaminação que, embora não 

inventariados, podem contribuir para a degradação das águas superficiais e subterrâneas na 

sequência de episódios de derrames acidentais ou deficiente gestão de efluentes industriais. Estas 

potenciais fontes de poluição localizam-se numa envolvente próxima da Fábrica Torrejana, conforme 

se pode visualizar na figura seguinte.  
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Figura 8 – Áreas industriais existentes na envolvente da fábrica Torrejana. 

Verifica-se ainda a existência de extensas áreas agrícolas que contribuem para a poluição difusa da 

qualidade das linhas de água existentes na área de estudo.  

Desde a aquisição da antiga unidade industrial, pela Fábrica Torrejana, em 2003, não se regista a 

ocorrência de reclamações de particulares ou entidades oficiais. 

Apenas há a referir a prestação de um esclarecimento quanto à qualidade e origem das águas 

pluviais geradas na instalação, a um técnico da Câmara Municipal de Torres Novas, na sequência do 

alerta levantado por um habitante da envolvente, durante o processo de instalação de rede de gás na 

zona, relativamente à qualidade das águas pluviais descarregadas no coletor da CM, em Março 2015. 

Esc.:   0 200 
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Refere-se, no entanto, que o esclarecimento foi verbal, aquando da deslocação do técnico da CM à 

Fábrica Torrejana, não se verificando a necessidade de troca de documentação acerca do assunto. 

19. Caraterizar a qualidade e quantidade da ribeira que recebe as águas pluviais, a montante e 

jusante da descarga, em tempo seco e húmido. 

A linha de água que recebe as águas pluviais da área onde se insere a Fábrica Torrejana 

corresponde à ribeira do Pereiro, afluente da ribeira da Tocha (ou ribeira do Vale das Raposas), 

caraterizada no Relatório Síntese do EIA. 

A ribeira do Pereiro, que não apresenta classificação decimal, tem uma área de 5,25 km2 e um 

comprimento de 4,6km. Na figura seguinte representa-se a bacia da ribeira de Pousios. 
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Figura 9 – Bacia da ribeira do Pereiro 
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Para caraterização da ribeira do Pedreiro, em termos quantitativos, foi apurado o valor de caudal que 

aflui regularmente nesta linha de água, através da utilização da fórmula racional, considerando um 

período de retorno de 2 anos. 

Q = C I A 

Em que: 

Q - caudal (m3/s) 

I - Intensidade de precipitação (m3/ha.s) 

A - Área da bacia a drenar (ha) 

C - Coeficiente de escoamento (considerou-se um C = 0,60) 

A intensidade de precipitação foi calculada através da fórmula: 

i = a x tpb 

Sendo: 

i - intensidade média da precipitação (mm/h) 

tp – tempo de precipitação (min) 

a,b – constantes calculadas a partir das curvas IDF para as diferentes regiões do país. Foram 

utilizadas as constantes para a região de Lisboa, para um período de retorno de 2 anos (a=202,72 e 

b=-0,577) 

 

Para o cálculo do tempo de concentração foi adotada a fórmula de Temez: 

tc = 0,3 (Lb/im0,25)0,76 

Sendo: 

tc – tempo de concentração (h) 

Lb – comprimento do curso de água principal (km) 

im – declive médio do curso de água principal da bacia (m/m) – declive apurado de 0,0037 m/m 

De acordo com as fórmulas acima indicadas foram apurados os seguintes valores para um período de 

retorno de 2 anos:  

tc = 166 min i = 0,029 m3/ha.s Q = 9,3 m3/s 
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Num cenário de ocorrência de uma chuva centenária (período de retorno de 100 anos, em que 

a=365,52 e b=-0,508), os valores apurados serão: 

tc = 166 min i = 0,075 m3/ha.s Q = 23,8 m3/s 

Para caraterização da ribeira do Pereiro, em termos qualitativos, no dia 07/05/2015 procedeu-se à 

recolha e análise da qualidade da água, a montante e a jusante do ponto de descarga da conduta de 

águas pluviais pertencente à Câmara Municipal de Torres Novas, para onde drenam também as 

águas pluviais da Fábrica Torrejana. 

Na Figura seguinte representam-se os dois pontos onde foram recolhidas as amostras. 

 

Figura 10 – Pontos de amostragem da qualidade da água da ribeira do Pereiro (Ponto D – Descarga do coletor 

de águas pluviais municipal; Ponto 1 – Montante da descarga do coletor D; Ponto 2 – Jusante da descarga do 
coletor D) 
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No Quadro seguinte apresentam-se os resultados obtidos nas análises efetuadas, cujos Relatórios de 

Análise se apresentam no Anexo D do presente documento. 

 

Quadro 7 – Resultados da análise de qualidade da água a montante e a jusante da descarga do coletor 

municipal. 

Parâmetros Unidades 

Resultados 

obtidos a 
montante 

Resultados 
obtidos a 
jusante 

Fósforo mgP/L <0,15* <0,15* 

Hidrocarbonetos Aromáticos 
Policíclicos 

ug/L <0,016* <0,016* 

Azoto amoniacal mg(NH4)/L <0,12* <0,12* 

Temperatura ºC 19,8 18,4 

pH - 7 7,7 

Carência Bioquímica de Oxigénio 
(CBO5) 

mg/l 4,6 4,1 

Carência Química de Oxigénio (CQO) mg/l 27 <25* 

Condutividade (20ºC) uS/cm 780 760 

Hidrocarbonetos totais mg/l 0,2 0,08 

Nitratos mg(NO3)/L 120 110 

Oxigénio dissolvido % saturação 90 84 

Óleos e gorduras mg/L <2* <2* 

Sólidos em suspensão mg/L <10* <10* 

Coliformes Totais (ufc/100ml) >100* >100* 

Estreptococus Fecais (ufc/100ml) 72 78 

Coliformes Fecais (ufc/100ml) 65 65 

* Limiar de quantificação 

A linha de água caraterizada apresenta evidências de contaminação originada por práticas agrícolas, 

sendo ultrapassados os limites legais estabelecidos relativamente ao parâmetro Nitratos, para águas 

destinadas à rega ou águas para produção para consumo humano. 

É possível ainda verificar, através da análise do quadro anterior, que, em período seco, não existe 

variação significativa a montante e a jusante do ponto de descarga das águas pluviais do coletor 

municipal. 

Para averiguação da qualidade da água no semestre húmido, a Fábrica Torrejana irá efetuar uma 

campanha de análise nos mesmos pontos, no período compreendido entre setembro e março. 
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Recursos Hídricos Subterrâneos 

20. Apresentar a caraterização de referência da qualidade das águas subterrâneas à boca de um 

dos furos da instalação. Os parâmetros a analisar são: pH, Temperatura, Condutividade, SST, 

Nitratos, Azoto amoniacal, Fósforo, CBO5, CQO, Óleos e Gorduras, Oxigénio dissolvido (% de 

saturação), Hidrocarbonetos dissolvidos e emulsionados, Hidrocarbonetos aromáticos 

polinucleares, Coliformes Totais, Coliformes Fecais, Estreptococos Fecais. Os valores de 

referência são os constantes no Anexo I do D.L. n.º 236/98, de 1 de agosto. 

No dia 07/05/2015 procedeu-se à análise da qualidade da água subterrânea captada à boca do furo 

AC1 que abastece a fábrica, cujos resultados se apresentam no Quadro 8. 

Quadro 8 – Resultados da análise de qualidade da água do furo AC1 

Parâmetros Unidades 

Resultados 
obtidos na 
análise de 

água do furo 

Fósforo mgP/L <0,15* 

Hidrocarbonetos Aromáticos 
Policíclicos  

ug/L <0,016* 

Azoto amoniacal mg(NH4)/L <0,12* 

Temperatura ºC 19,7 

pH - 8,2 

Carência Bioquímica de Oxigénio 
(CBO5) 

mg/l <3* 

Carência Química de Oxigénio (CQO) mg/l <25* 

Condutividade (20ºC) uS/cm 510 

Hidrocarbonetos totais mg/l <0,05* 

Nitratos mg(NO3)/L 33 

Oxigénio dissolvido % saturação 92 

Óleos e gorduras mg/L <2* 

Sólidos em suspensão mg/L <10* 

Coliformes Totais (ufc/100ml) 0 

Estreptococus Fecais (ufc/100ml) 0 

Coliformes Fecais (ufc/100ml) 0 

* Limiar de quantificação 

Os resultados da análise efetuada são representativos de uma água de boa qualidade, sendo apenas 

de referir a ligeira violação dos limites estabelecidos para águas de produção para consumo humano 

classe A1, estabelecidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, no que se refere ao parâmetro 

Nitratos. Refere-se que são cumpridos todos os limites estabelecidos para os parâmetros analisados, 

no que se refere às restantes classes de tratamento para consumo humano (A2 e A3), bem como 

para a rega e qualidade mínima. 
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2.1.3 Avaliação de Impactes 

21. A avaliação de impactes deve ser revista, e melhor fundamentada, atendendo aos elementos 

solicitados relativos à caraterização do projeto e à caraterização da situação de referência. 

22. Avaliar o efeito da descarga de águas pluviais e residuais na quantidade e na qualidade dos 

respetivos meios recetores. 

Tendo por base os esclarecimentos prestados no presente documento, no que se refere aos recursos 

hídricos, cumpre-nos tecer as considerações que se apresentam seguidamente.  

No que se refere às águas pluviais, conforme referido anteriormente, estas são descarregadas no 

coletor de águas pluviais da Câmara Municipal e posteriormente para a ribeira do Pereiro. 

Em termos de caudal escoado em tempo húmido, utilizando as fórmulas indicadas na resposta à 

questão 19, é possível estimar os parâmetros apresentados no quadro seguinte, no que se refere aos 

escoamentos pluviais da zona da fábrica, para um período de retorno de 2 anos. 

Quadro 9 – Cálculo de caudais 

Zona de 
drenagem 

Área (ha) Tc (h) I (mm/h) C Caudal (m3/s) 

Zonas 
pavimentadas 

4,39 0,36 34,7 0,8 0,34 

Área não 
impermeabilizada 

0,49 0,24 43,34 0,6 0,04 

Total 4,88    0,38 

Considerando que o caudal da ribeira do Pereiro é de 9,3 m3/s, conforme calculado na resposta à 

questão 19, a contribuição da fábrica representa 4% do caudal escoado na bacia. Considera-se assim 

o impacte, em termos quantitativos pouco significativo. 

Em termos de qualidade e uma vez que as águas pluviais descarregadas não apresentam 

contaminação, considera-se o impacte sobre a qualidade da água da ribeira do Pereiro pouco 

significativo. 

Em período seco constata-se que as únicas águas pluviais descarregadas correspondem às purgas 

das torres de arrefecimento. Conforme apresentado na resposta à questão 11, estas águas não 

apresentam contaminação, pelo que se considera um impacte pouco significativo sobre a qualidade 

da água do meio recetor. 
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Ao nível do impacte da descarga de águas residuais industriais no meio recetor, este considera-se 

pouco significativo, desde que sejam cumpridas as condições de qualidade e quantidade do efluente 

impostas na licença emitida pela Águas do Ribatejo. Sobre este assunto refere-se que os 

incumprimentos ao nível do parâmetro fósforo, são negativos, embora pouco significativos, uma vez 

que são muito pontuais e imediatamente resolvidos, não pondo em risco a qualidade final do efluente 

tratado na ETAR de Riachos. 

Refere-se que, até à data, os resultados foram aceites pela Águas do Ribatejo, não tendo sido 

levantado qualquer alerta relativamente aos resultados apresentados. 

No que respeita aos efluentes domésticos, estes são também descarregados no coletor da Águas do 

Ribatejo, de acordo com a autorização apresentada no Anexo B do presente. Refere-se que os 

impactes associados à sua descarga na ETAR de Riachos, quer em termos qualitativos, quer em 

termos quantitativos, são considerados nulos. Em termos de composição qualitativa das águas 

residuais domésticas descarregadas, estas apresentam as caraterísticas comuns para efluentes 

desta natureza.  

Em termos de caudal, a Fábrica Torrejana contribui com cerca de 2500m3/mês de águas residuais, 

num total de cerca de 10.200m3 mensais que afluem à ETAR de Riachos. A contribuição da fábrica 

Torrejana representa assim cerca de 25% do caudal afluente à estação de tratamento, o que se 

considera constituir um impacte com algum significado sobre o meio recetor. 

2.1.4 Medidas de Minimização 

23. Reformular as medidas mitigadoras/recomendações, tendo em conta os resultados da avaliação 

de impactes. 

Adicionalmente às medidas e recomendações preconizadas no Relatório do EIA, deverá ser cumprido 

o programa de monitorização sobre os Recursos Hídricos, para as fases de exploração e 

desativação, definidos nas respostas às questões 25 e 26 do presente documento. 

24. Apresentar medidas a introduzir no plano de emergência, que salvaguardem a descarga no 

meio, para a situação do efluente sem a qualidade exigida no Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 

236/98, de 1 de agosto. 

Encontram-se destinados dois tanques (T502 e T503) de 100 m3 cada, para receber águas que não 

apresentem a qualidade exigida para descarga, tanto na rede de águas residuais industriais, como no 

coletor de águas pluviais. Estes tanques funcionam assim, com pulmão em situação de emergência, 
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estando preparados para receber estas águas e alimentar a EPTARI de forma controlada. Estas 

águas sem qualidade de descarga podem ser provenientes de:   

 águas pluviais contaminadas (decorrente de derrames acidentais ou lavagens de pavimentos 

exteriores); 

 águas industriais de saída da EPTARI com qualidade insuficiente (devido a falhas no correto 

funcionamento da EPTARI). 

Conforme referido anteriormente na resposta à questão 4 em situações de emergência no circuito de 

águas pluviais, decorrente de um derrame acidental de grandes proporções, a comporta de saída do 

separador de gorduras das águas pluviais é fechada e a água encaminhada para os tanques 

T502/503. Caso a mesma situação ocorra na rede de águas industriais, as águas são também 

desviadas para os tanques T502/503 até normalização da situação.      

25. Apresentar programa de monitorização previsto para a fase de funcionamento. 

Apresenta-se seguidamente o Plano de Monitorização da Qualidade da Água a aplicar durante a fase 

de exploração da Fábrica Torrejana. 

Enquadramento Legislativo 

O Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de agosto estabelece os valores limite (recomendáveis e admissíveis) 

para a qualidade das águas em função dos respetivos usos. Neste caso, serão particularmente 

relevantes os limites estabelecidos para a:  

 Qualidade das águas destinadas à rega (Anexo XVI); 

 Objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais (Anexo XXI). 

O mesmo diploma legal estabelece igualmente os métodos analíticos de referência a aplicar em cada 

parâmetro de qualidade.  

Pontos de amostragem 

A realização de campanhas de monitorização deverá efetuar-se nos seguintes locais: 

 Ponto 1 – Análise de águas pluviais: Caixa de receção de águas pluviais, no exterior da 

Fábrica Torrejana, por forma a avaliar a qualidade destas águas provenientes do recinto da 

instalação industrial. 
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 Ponto 2 – Análise de águas subterrâneas: Furo que abastece a atividade industrial da fábrica 

Torrejana. 

 

Figura 11 – Pontos de monitorização da qualidade da água 

Parâmetros a monitorizar 

Atendendo ao tipo de atividade a avaliar, propõe-se a análise, em cada campanha de monitorização, 

dos seguintes parâmetros: 

- pH, Temperatura, Condutividade, SST, Nitratos, Azoto amoniacal, Fósforo, CBO5, CQO, Óleos e 

Gorduras, Oxigénio dissolvido (% de saturação), Hidrocarbonetos dissolvidos e emulsionados, 

Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares, Coliformes Totais, Coliformes Fecais, Estreptococos 

Fecais. 

Fábrica 
Torrejana 
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A colheita de amostras de águas pluviais no Ponto 1, deverá ser acompanhada de medição de caudal 

e de recolha de dados de precipitação, devendo a colheita do Ponto 2 ser acompanhada do registo 

do nível piezométrico da captação de água subterrânea. 

Periodicidade das análises 

A amostragem do Ponto 1 deverá ser semestral, devendo uma campanha ser realizada na época de 

maior pluviosidade (março ou abril) e a outra durante um período de lavagens do recinto ou de purgas 

das torres de arrefecimento. 

A amostragem do Ponto 2 deverá ser semestral, devendo uma campanha ser realizada na época de 

maior pluviosidade (março ou abril) e a outra em época de águas baixas (agosto, setembro). 

O plano deverá manter-se durante todo o período de funcionamento da instalação industrial e durante 

1 ano após o seu encerramento (quando previsto). 

Técnicas e Métodos de Análise e Equipamentos Necessários 

Os métodos de análise a adotar na monitorização da qualidade das águas encontram-se 

estabelecidos na legislação aplicável, designadamente no Anexo III do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de 

Agosto. 

Para a realização das análises e medições anteriormente referidas, serão necessários os 

equipamentos e materiais indicados seguidamente:  

 Equipamento de medição de caudal e de nível piezométrico; 

 Material para a recolha e acondicionamento em condições adequadas das amostras; 

 Material para o registo de dados observados no local (a incluir nos relatórios de 

monitorização); 

 Termómetro, condutivímetro e medidor de PH (para as leituras de campo dos três 

parâmetros). 

A realização das campanhas de amostragem pressupõe a existência das condições necessárias para 

a recolha das amostras in loco, nomeadamente a existência de uma plataforma de acesso e de apoio 

aos meios humanos e materiais a mobilizar. 

As águas são suscetíveis de sofrer variações consideráveis devidas às reações físicas, químicas ou 

biológicas que ocorrem entre a colheita e a análise. Para contrariar esta tendência, as amostras 
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devem ser transportadas e armazenadas convenientemente para que as concentrações dos 

parâmetros de qualidade no momento da análise, não se distanciem dos teores no momento da 

colheita.  

A justificação para a ocorrência destas reações é função da natureza química e biológica da amostra, 

da sua temperatura, da exposição à luz, da natureza do recipiente, do tempo entre a colheita e a 

análise, das condições exigidas durante o transporte, entre outros fatores.  

De um modo geral, quanto menor o período de tempo decorrido entre a recolha e o início da análise, 

maior será a aproximação dos resultados ao valor real da concentração dos componentes na massa 

de água amostrada. 

A aplicação de métodos adequados de conservação assume, nesta matéria uma importância 

primordial, propondo-se a conservação das amostras com recurso à refrigeração a 4ºC. A 

temperatura de 4ºC (próxima da congelação) em conjunto com a ausência de luz dificultam a 

atividade biológica uma vez que as taxas de respiração reduzem-se a baixas temperaturas. As 

reações químicas e os processos físicos são também retardados. Este método utiliza-se 

isoladamente quando o período de armazenamento não ultrapassa as 24h. Para períodos mais 

longos é usado em conjunto com o ajuste de pH ou a adição de conservantes químicos. 

Os registos de campo devem ser efetuados numa ficha tipo, onde se descreverão todos os dados e 

observações respeitantes ao ponto de recolha da amostra de água e à própria amostragem: 

 Localização exata do ponto de recolha de água, com indicação das coordenadas geográficas; 

 Utilizações da água; 

 Data e hora da recolha das amostras de água; 

 Descrição organolética da amostra de água: Cor, aparência, cheiro, etc; 

 Tipo, método e amostragem; 

 Indicação de parâmetros físico-químicos medidos in situ: temperatura, pH e condutividade. 

A seleção da entidade para a realização das amostragens, objeto da presente proposta de Programa 

de Monitorização, recairá sobre um laboratório acreditado. 

Apresentação de resultados 

Os resultados obtidos nas campanhas de amostragem a realizar e respetiva análise serão 

apresentados sob a forma de relatórios periódicos (por campanha de amostragem). 

A entrega dos relatórios de monitorização deve ocorrer nos 30 a 45 dias posteriores à realização da 

recolha das amostras para análise. Estes relatórios incluirão: 
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 Os locais de amostragem, os parâmetros determinados, os métodos de ensaio e os 

equipamentos e meios utilizados para a recolha e transporte das amostras; 

 A caracterização das condições de amostragem (principalmente no que se refere a dados 

quantitativos do meio de recolha – caudal da linha de água, profundidade do local de recolha 

e dados meteorológicos); 

 A análise dos resultados obtidos face à legislação aplicável; 

 O levantamento de outras fontes de poluição que possam afetar os resultados; 

 A avaliação da eficácia das medidas de minimização implementadas. 

Os resultados obtidos nas amostragens deverão ser comparados com a legislação nacional e 

comunitária. 

Tipo de Medidas de Gestão Ambiental a Adotar na Sequência dos Resultados do Programa de 

Monitorização 

No caso dos resultados obtidos no Programa de Monitorização se registarem superiores aos valores 

limite estabelecidos na legislação nacional aplicável, durante a fase de exploração, deverão ser 

apuradas as causas que estão na origem desta situação e com a preconização de medidas que 

permitam minimizar este impacte.  

As medidas de gestão ambiental a implementar neste cenário deverão consistir, primeiramente no 

reforço do programa de monitorização (com aumento das frequências e locais de amostragem para 

eventual despiste da situação verificada). Caso os resultados obtidos evidenciem inequivocamente 

que a Fábrica Torrejana constitui uma fonte de contaminação gravosa da qualidade da água poderá, 

eventualmente, ser preconizada a implementação de medidas adicionais. 

Após apuramento das causas e fonte de contaminação, estas medidas poderão passar por: 

 Redimensionamento dos sistemas de tratamento de águas residuais e pluviais existentes; 

 Implementação de novos sistemas de tratamento. 

Revisão do Programa de Monitorização 

O programa de monitorização poderá ser revisto em função dos resultados obtidos ou em função de 

legislação específica que, nesta área, imponha novas metodologias e critérios. 
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26. Apresentar medidas de minimização e programa de monitorização previsto para a fase de 

encerramento da unidade. 

Conforme exposto no capítulo 6.16 – Impactes na Fase de Desativação, do Relatório Técnico do EIA, 

para um projeto com estas caraterísticas não é possível definir a fase de desativação, uma vez que 

se pretende que seja economicamente viável, independentemente do tempo de vida útil dos 

equipamentos e infraestruturas associadas. 

No entanto, se por alguma razão a atividade encerrar, a fase de desativação envolverá a execução 

de um conjunto de atividades passíveis de originar impactes locais nos diversos descritores 

ambientais, devendo estas ocorrer de forma controlada, e ser alvo de um plano ou projeto específico, 

de acordo com a legislação em vigor na altura. 

Numa situação de eventual desativação da Fábrica Torrejana, a reposição do local terá que ter em 

consideração o uso posterior dos terrenos a desocupar. 

Estando as instalações fabris inseridas numa zona industrial prevista nos instrumentos de gestão 

territorial, e não se prevendo que ocorram alterações ao nível do ordenamento local, o plano de 

desativação a desenvolver deverá considerar que poderão ser mantidos os arruamentos, órgãos de 

drenagem de águas pluviais e residuais e outras infraestruturas e equipamentos que possam vir a ser 

aproveitados pelos posteriores proprietários. 

Assim, a Fábrica Torrejana não encara a possibilidade de reposição do local no seu estado atual, 

uma vez que não se prevê que estes terrenos retornem ao seu uso agrícola original.  

O planeamento do processo de desativação da Fábrica Torrejana deverá ter em consideração: 

 o tipo de matérias primas processadas, o tipo de produto final e de resíduos armazenados; 

 a natureza dos equipamentos a desmantelar; 

 a dimensão e caraterísticas dos edifícios a demolir. 

No que se refere aos tanques de armazenamento de combustíveis líquidos (biodiesel), deverão ser 

adotadas as seguintes medidas de segurança: 

 Confirmação do esvaziamento integral dos reservatórios; 

 Arejamento dos reservatórios; 

 Desmontagem dos reservatórios; 

 Encaminhamento dos materiais para operador de gestão de resíduos licenciado. 

 Inspeção do terreno para verificação da existência de contaminação; 

 Resolução de situações de contaminação do solo. 
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Quanto ao desmantelamento dos reservatórios de armazenamento de matéria-prima, nomeadamente 

óleos e azeites, deverão ser adotadas medidas similares às anteriormente indicadas para os 

reservatórios de biodiesel, acrescendo que o eventual aproveitamento dos reservatórios para outra 

finalidade pode requerer, a lavagem interna dos mesmos. Esta limpeza poderá ser efetuada através 

da aplicação de um banho contendo agentes alcalinos ou tensioativos que permitam a remoção de 

camadas oleosas. O resíduo líquido resultante desta operação deverá ser encaminhado para 

operador licenciado. 

Como medidas gerais a adotar na operação de desmantelamento deverão ser consideradas as 

seguintes: 

 Realizar ações de formação e sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 

envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes 

ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados 

a ter no decurso dos trabalhos. 

 Proceder à remoção de todos os materiais e resíduos promovendo a sua possível reutilização 

em detrimento do seu encaminhamento para destino final. 

 Proceder ao encaminhamento dos resíduos removidos para operadores licenciados. 

 Cumprir a legislação relativa à gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. 

 Cumprir a legislação em vigor relativo à utilização de explosivos nas operações de demolição 

de edificado.  

 Inspeção das áreas desativadas para deteção de eventuais situações de contaminação. 

 Resolução de situações de contaminação do solo. 

 Inspeção dos órgãos de drenagem pluvial e residual para deteção de eventual contaminação. 

 O estaleiro a instalar para a obra de desmantelamento deve localizar-se no interior da área de 

intervenção ou em áreas degradadas. 

 O estaleiro deve ser vedados, de acordo com a legislação aplicável, de forma a evitar os 

impactes resultantes do seu normal funcionamento. 

 No final da obra, proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da 

obra, com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria 

de apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo 

com a reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos. 
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Por forma a garantir que as operações de desativação não provocaram efeitos sobre a qualidade dos 

recursos hídricos, deverá ser implementado o Plano de Monitorização da Qualidade da Água que se 

apresenta seguidamente. 

Enquadramento Legislativo 

O Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de agosto estabelece os valores limite (recomendáveis e admissíveis) 

para a qualidade das águas em função dos respetivos usos. Neste caso, serão particularmente 

relevantes os limites estabelecidos para a:  

 Qualidade das águas destinadas à rega (Anexo XVI); 

 Objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais (Anexo XXI). 

O mesmo diploma legal estabelece igualmente os métodos analíticos de referência a aplicar em cada 

parâmetro de qualidade.  

Pontos de amostragem 

A realização de campanhas de monitorização deverá efetuar-se nos seguintes locais ilustrados na 

Figura 10 e Figura 11 apresentadas anteriormente:  

 Ponto 1 – Montante do local de descarga do coletor municipal de águas pluviais 

 Ponto 2 – Jusante do local de descarga do coletor municipal de águas pluviais 

 Ponto 3 – Análise de águas pluviais: Caixa de receção de águas pluviais, no exterior da 

Fábrica Torrejana, por forma a avaliar a qualidade destas águas provenientes do recinto da 

instalação industrial 

 Ponto 4 – Análise de águas subterrâneas: Furo que abastece a atividade industrial da fábrica 

Torrejana. 

Parâmetros a monitorizar 

Atendendo ao tipo de atividade a avaliar, propõe-se a análise, em cada campanha de monitorização, 

dos seguintes parâmetros: 

- pH, Temperatura, Condutividade, SST, Nitratos, Azoto amoniacal, Fósforo, CBO5, CQO, Óleos e 

Gorduras, Oxigénio dissolvido (% de saturação), Hidrocarbonetos dissolvidos e emulsionados, 

Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares, Coliformes Totais, Coliformes Fecais, Estreptococos 

Fecais. 
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A colheita de amostras nos Pontos 1, 2 e 3, deverá ser acompanhada de medição de caudal e de 

recolha de dados de precipitação, devendo a colheita do Ponto 3 ser acompanhada do registo do 

nível piezométrico da captação de água subterrânea. 

Periodicidade das análises 

A amostragem dos Pontos 1, 2 e 3 deverá ser semestral, devendo uma campanha ser realizada na 

época de maior pluviosidade (março ou abril) e a outra durante um período de lavagens do recinto ou 

de purgas das torres de arrefecimento. 

A amostragem do Ponto 3 deverá ser semestral, devendo uma campanha ser realizada na época de 

maior pluviosidade (março ou abril) e a outra em época de águas baixas (agosto, setembro). 

O plano deverá manter-se durante o período de 1 ano após o encerramento da atividade. 

Técnicas e Métodos de Análise e Equipamentos Necessários 

Os métodos de análise a adotar na monitorização da qualidade das águas encontram-se 

estabelecidos na legislação aplicável, designadamente no Anexo III do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de 

Agosto. 

Para a realização das análises e medições anteriormente referidas, serão necessários os 

equipamentos e materiais indicados seguidamente:  

 Equipamento de medição de caudal e de nível piezométrico; 

 Material para a recolha e acondicionamento em condições adequadas das amostras; 

 Material para o registo de dados observados no local (a incluir nos relatórios de 

monitorização); 

 Termómetro, condutivímetro e medidor de PH (para as leituras de campo dos três 

parâmetros). 

A realização das campanhas de amostragem pressupõe a existência das condições necessárias para 

a recolha das amostras in loco, nomeadamente a existência de uma plataforma de acesso e de apoio 

aos meios humanos e materiais a mobilizar. 

As águas são suscetíveis de sofrer variações consideráveis devidas às reações físicas, químicas ou 

biológicas que ocorrem entre a colheita e a análise. Para contrariar esta tendência, as amostras 

devem ser transportadas e armazenadas convenientemente para que as concentrações dos 
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parâmetros de qualidade no momento da análise, não se distanciem dos teores no momento da 

colheita.  

A justificação para a ocorrência destas reações é função da natureza química e biológica da amostra, 

da sua temperatura, da exposição à luz, da natureza do recipiente, do tempo entre a colheita e a 

análise, das condições exigidas durante o transporte, entre outros fatores.  

De um modo geral, quanto menor o período de tempo decorrido entre a recolha e o início da análise, 

maior será a aproximação dos resultados ao valor real da concentração dos componentes na massa 

de água amostrada. 

A aplicação de métodos adequados de conservação assume, nesta matéria uma importância 

primordial, propondo-se a conservação das amostras com recurso à refrigeração a 4ºC. A 

temperatura de 4ºC (próxima da congelação) em conjunto com a ausência de luz dificultam a 

atividade biológica uma vez que as taxas de respiração reduzem-se a baixas temperaturas. As 

reações químicas e os processos físicos são também retardados. Este método utiliza-se 

isoladamente quando o período de armazenamento não ultrapassa as 24h. Para períodos mais 

longos é usado em conjunto com o ajuste de pH ou a adição de conservantes químicos. 

Os registos de campo devem ser efetuados numa ficha tipo, onde se descreverão todos os dados e 

observações respeitantes ao ponto de recolha da amostra de água e à própria amostragem: 

 Localização exata do ponto de recolha de água, com indicação das coordenadas geográficas; 

 Utilizações da água; 

 Data e hora da recolha das amostras de água; 

 Descrição organolética da amostra de água: Cor, aparência, cheiro, etc; 

 Tipo, método e amostragem; 

 Indicação de parâmetros físico-químicos medidos in situ: temperatura, pH e condutividade. 

A seleção da entidade para a realização das amostragens, objeto da presente proposta de Programa 

de Monitorização, recairá sobre um laboratório acreditado. 

Apresentação de resultados 

Os resultados obtidos nas campanhas de amostragem a realizar e respetiva análise serão 

apresentados sob a forma de relatórios periódicos (por campanha de amostragem). 

A entrega dos relatórios de monitorização deve ocorrer nos 30 a 45 dias posteriores à realização da 

recolha das amostras para análise. Estes relatórios incluirão: 
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 Os locais de amostragem, os parâmetros determinados, os métodos de ensaio e os 

equipamentos e meios utilizados para a recolha e transporte das amostras; 

 A caracterização das condições de amostragem (principalmente no que se refere a dados 

quantitativos do meio de recolha – caudal da linha de água, profundidade do local de recolha 

e dados meteorológicos); 

 A análise dos resultados obtidos face à legislação aplicável; 

 O levantamento de outras fontes de poluição que possam afetar os resultados; 

 A avaliação da eficácia das medidas de minimização implementadas. 

Os resultados obtidos nas amostragens deverão ser comparados com a legislação nacional e 

comunitária. 

Tipo de Medidas de Gestão Ambiental a Adotar na Sequência dos Resultados do Programa de 

Monitorização 

No caso dos resultados obtidos no Programa de Monitorização se registarem superiores aos valores 

limite estabelecidos na legislação nacional aplicável, deverão ser apuradas as causas que estão na 

origem desta situação e com a preconização de medidas que permitam minimizar este impacte.  

Caso os resultados obtidos evidenciem inequivocamente que as operações de desativação da 

Fábrica Torrejana estão na origem da contaminação da qualidade da água deverão ser adotadas 

medidas que visem a neutralização do impacte gerado. 

2.1.5 Outros elementos 

27. Disponibilizar, se possível, a informação da delimitação da área de implantação do projeto em 

análise, em formato “shapefile” (ESRI), no sistema de coordenadas, oficial de Portugal 

Continental PT-TM06-ETRS89 (EPSG: 3763). 

A informação da delimitação da área de implantação da Fábrica Torrejana, em formato “shapefile”, no 

sistema de coordenadas, oficial de Portugal Continental PT-TM06-ETRS89 (EPSG:3763), remete-se 

juntamento com o presente documento. 
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2.2 PAISAGEM 

28. Apresentar à escala adequada os quatro alçados/perfis e montagem fotográfica do exterior do 

conjunto edificado da unidade industrial. Integrar ainda todos os edificados ou estruturas 

correspondentes às componentes de infraestruturas que alimentam a unidade. 

No Anexo E ao presente documento representam-se os quatro alçados (N, S, E, W) numa vista 

tridimensional. Apresenta-se no mesmo anexo a montagem fotográfica do exterior do conjunto 

edificado. Os elementos apresentados integram os edificados e estruturas que compõem a unidade 

industrial.  

29. No tocante ao desenvolvimento do projeto, o EIA deve abordar/integrar com pormenor adequado 

(em termos de altimetria) toda a envolvente urbana, industrial, natural e rural. 

Conforme referido no Relatório Síntese do EIA, a instalação da Fábrica Torrejana situa-se em 

terrenos com cotas entre 26 e 28 m aproximadamente, configurando à área um relevo pouco 

acentuado. 

Num raio de 1 km a partir do limite das instalações, as cotas mais baixas são de 11 m (cota da ribeira 

do Pereiro) e a altimetria mais elevada regista-se a oeste, na área urbana de Riachos, sendo próxima 

ou ligeiramente superiores aos 40 m. De uma forma global pode afirmar-se que na área de estudo as 

altitudes aumentam progressivamente e Sudeste para Nordeste. 

No que se refere à malha urbana da vila de Riachos, esta carateriza-se essencialmente por edifícios 

de habitação e serviços que variam entre o piso térreo e os 4 andares. 

Quanto à zona rural envolvente a norte e a sul das instalações, corresponde essencialmente a 

culturas anuais como o milho e as pastagens. Ocorrem ainda algumas zonas de pomar composto por 

olival e laranjal a Sul e a Este das instalações, conforme ilustrado no Desenho EIA-FT-10 do Volume 

3 do EIA. 

A noroeste das instalações localiza-se o Terminal Multimodal do Vale do Tejo (TVT) e outras 

instalações industriais integradas no perímetro industrial de Riachos, onde os edifícios e estruturas 

apresentam alturas máximas na ordem dos 10 m. 

No Anexo E do presente documento apresentam-se fotografias panorâmicas da fábrica Torrejana e 

zona envolvente ilustrativas da altimetria da zona de estudo. 
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2.3 RESÍDUOS 

30. Apresentar, relativamente à produção de biodiesel, a caraterização das operações de 

valorização de resíduos nos termos do Decreto-Lei n.º 178/2006 na redação dada pelo Decreto-

Lei n.º 73/2011. 

A Torrejana possui Autorização da Direção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo de 21 de 

maio de 2007 para valorização de óleos e gorduras alimentares usados classificados com os LER 

190809 (misturas de gorduras e óleo) e 200125 (óleos e gorduras vegetais)) para produção de 

biodiesel (Anexo B do presente documento).  

Estes resíduos podem ser pré-tratados na secção de depuração e misturados diretamente com o óleo 

neutro na alimentação de óleo para produção de biodiesel (T301 ou T302). 

31. Esclarecer se o processo de fabrico/valorização de resíduos compreende as mesmas operações 

que o processo de fabrico com recurso a matérias-primas. 

O processo de valorização de óleos/gorduras vegetais residuais (LER 190809 e LER 200125) para 

produção de Biodiesel, compreende o mesmo tipo de operações que o processo de fabrico com 

recurso a óleos crus (ver fluxograma apresentado no Anexo A).  

O Processo inicia-se na secção de depuração. Este processo é idêntico aos processos de 

neutralização instalados, apesar de apresentar uma capacidade instalada inferior, possuindo 

adicionalmente decantadores onde é possível efetuar um pre-tratamento de lavagem do óleo e 

remoção de água por decantação. Pretende-se obter um produto neutro, com baixo teor de sabão e 

baixa humidade. Os óleos /gorduras residuais depurados são depois valorizados, por mistura direta 

com óleo neutro na alimentação à fábrica de Biodiesel (tanques T301/T302). 

A capacidade instalada do processo de produção de biodiesel não é alterada.  

Contudo, a fábrica Torrejana não recebe resíduos de óleos e gorduras para produção de biodiesel 

desde 2011, por questões de qualidade de produto/comerciais. 

32. Mencionar/avaliar a utilização de gordura de origem animal como matéria-prima. 

O processo de utilização de gordura animal na fabricação de Biodiesel é feito com mistura direta da 

gordura animal com o óleo neutro no tanque de blend que alimenta a fábrica de Bioidesel. A gordura 
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animal utilizada não é resíduo mas sim subproduto de categoria 3. A capacidade instalada do 

processo de produção de biodiesel não é alterada.  

A utilização de gordura de origem animal categoria 3 na instalação é complementar à utilização de 

óleos vegetais virgens. A gordura animal categoria 3 proveniente de Espanha, é adquirida refinada, 

com a acidez máxima de 0,5%, e descarregada no T602, através de bomba dedicada.  

A partir desta armazenagem, a gordura animal refinada, categoria 3, é transferida por tubagem 

dedicada para os depósitos T301 e T302 que alimentam o processo de transesterificação (fábrica de 

biodiesel). A mistura de gordura animal refinada categoria 3 com os óleos vegetais virgens 

provenientes da neutralização é efetuada nos depósitos T301 e T302. Esta mistura, que pode conter 

até 10% de gordura animal refinada categoria 3, sofre o mesmo processo de transesterificação que 

quaisquer outras misturas de óleos vegetais virgens neutralizados. Por transesterificação, entenda-se, 

a reação química que substitui o álcool (glicerol) presente no óleo vegetal por outro álcool (metanol), 

com o auxílio de um catalisador (metilato de sódio), obtendo-se desta forma ésteres metílicos de 

ácidos gordos (biodiesel) e glicerina bruta.  

Esta última, quando obtida exclusivamente a partir de óleos vegetais virgens, tem aplicação na 

cosmética, em produtos farmacêuticos e alimentar. Quando se utiliza gordura animal refinada 

categoria 3, a glicerina bruta resultante do processo de transesterificação, tem apenas uso técnico ou 

industrial. A glicerina bruta obtida é conduzida através de tubagem para os depósitos T421, T105 a 

T108 onde fica armazenada, pronta a ser expedida.  

O biodiesel produzido é encaminhado através de tubagem para os depósitos que integram o nosso 

entreposto fiscal, T401 a T412, a fim de ser expedido por camião cisterna ou vagão cisterna para os 

entrepostos fiscais dos incorporadores de biocombustível. Não existe um contacto direto das pessoas 

com a gordura animal refinada categoria 3, biodiesel ou glicerina, pois todos os movimentos são 

efetuados através de tubagem.  

2.4 SÓCIOECONOMIA 

33. Esclarecer qual a ocupação e função das três edificações referidas como habitações na área do 

projeto. 

As três habitações existentes no interior do recinto da instalação foram, em tempos, residências de 

funcionários da antiga fábrica. Atualmente, as vivendas estão desocupadas apesar de se manterem 

conservadas. 
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34. Sendo referido o uso do transporte ferroviário para o escoamento do produto final e, por outro 

lado, indicado que o tráfego associado a todas as entradas e saídas (matérias-primas e 

produtos) se realiza por meio rodoviário, esclarecer, quantificar e avaliar o transporte feito por 

meio ferroviário e, nessa medida, confirmar os valores e a avaliação relativa ao tráfego 

rodoviário. 

Apresenta-se seguidamente a atualização e retificação do quadro referente ao volume de tráfego 

anual verificado no ano 2014, considerando o transporte ferroviário. 

Quadro 10 – Volumes de tráfego médio anual associados à exploração da unidade industrial 

Material a Transportar 

Frequência 

N.º 
veículos/ano 

Origem das entradas / Destino 
das saídas 

Veículo 

Entradas 

Ácido cítrico 2 Espanha 

Veículos pesados 

Ácido clorídrico 30 Estarreja 

Ácido fosfórico 4 Barcelona 

Soda Cáustica 18 Estarreja 

Adjuvante + 
Carvão+Terras de 
branqueamento 

8 Porto 

Metanol 253 Aveiro 

Metilato de sódio 42 
França 

Alemanha 

Oleína Palma Refin. 179 Lisboa 

Óleo colza cru 1334 Lisboa 

Óleo girassol cru 547 Almada 

Óleo de soja crú 1083 Almada 

Azeite Lampante 0  

Azeite / Azeite Virgem 

20 Moura/Vidigueira 

11 Ourem/Abrantes/Pernes/T.Novas 

68  Sevilha/Almeria 

Saídas 

Massas de neutralização 
22 Torres Novas 

Veículos pesados 

248 Ourém 

Glicerina 

4 Tomar 

18 Boavista 

6 França / Espanha 

284 Diversos (exportação) 
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Material a Transportar 

Frequência 

N.º 
veículos/ano 

Origem das entradas / Destino 
das saídas 

Veículo 

 

Biodiesel 

2 Puertollano (Espanha) 

14 Matosinhos 

2219 TVT / Sines 

Veículos pesados 

(que carregam 74 
composições no 
terminal TVT para 
posterior transporte 
ferroviário para SINES) 

 

O tráfego associado a todas as entradas/saída de matérias primas e produtos realiza-se por meio 

rodoviário com exceção do biodiesel fornecido à Petrogal que é transportado atualmente por meio 

ferroviário até Sines.  

Até final de abril de 2015, o Biodiesel para a Petrogal era carregado em contentores nas ilhas de 

enchimento e transportados por meio rodoviário para o Terminal (TVT) e daí por meio ferroviário para 

a Petrogal (Sines), conforme indicado no quadro anterior. Essa operação implicava operações de 

descarga e carga dos contentores na composição do comboio estacionado no Terminal TVT e dois 

transportes por meio rodoviário para cada contentor: vazio do terminal TVT para a Fábrica Torrejana 

e cheio de Biodiesel da Fábrica Torrejana para o Terminal TVT.  

A Fábrica Torrejana instalou em abril de 2015, uma tubagem desmontável de 8” em inox que permite 

fazer carga de comboio (composição de 13 vagões de 65 m3) de biodiesel diretamente no Terminal 

Multimodal do Vale do Tejo (TVT) a partir das ilhas de enchimento da Fábrica Torrejana. O primeiro 

comboio foi carregado no dia 2 de maio de 2015.  

Esta alteração no processo de transporte permitiu reduzir em cerca de 35% a afluência de tráfego de 

veículos pesados às instalações, o que se traduz num impacte positivo sobre o ambiente sonoro e 

qualidade do ar, junto dos recetores sensíveis identificados na envolvente das instalações fabris. 

2.5 RUÍDO 

35. Referir quais os equipamentos associados à laboração da empresa Torrejana, que estiveram em 

funcionamento aquando da caraterização acústica e respetivos regimes de funcionamento. O 

EIA apenas refere que o ruído ambiente foi obtido com a instalação em funcionamento. O estudo 

específico, constante do Volume 2 (anexos técnicos), também é omisso relativamente a este 

aspeto uma vez que refere “funcionamento de máquinas diversas, correspondendo a laboração 

normal da empresa”. 
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Nas datas de realização das medições de ruído ambiente, a fábrica Torrejana encontrava-se a laborar 

em contínuo, ou seja, no regime de funcionamento de 24h. 

No quadro seguinte indicam-se, para cada setor de atividade, o regime de funcionamento dos 

equipamentos em funcionamento no interior das seções da fábrica. 

Quadro 11 – Setor em funcionamento durante a caraterização acústica 

Data 11/9/2013 12/9/2013 

Biodiesel 285 ton/dia – 95% capacidade 285 ton/dia – 95% 

Neutralização 1 281 ton/dia -94% 288 ton/dia – 96% 

Neutralização 2 91 ton/dia – 67% Parada 

Refinaria 1 Parada Parada 

Refinaria 2 72 ton/dia – 100% 72 ton/dia – 100% 

Embalamento  67900 garrafas 1lt – 71% 66820 garrafas 1lt – 69.6% 

Adicionalmente, encontravam-se em funcionamento as caldeiras CALDV2 e CALDV5, 4 

compressores, 3 torres de arrefecimento, o flotador e empilhadores. 

36. Deverão ser corrigidos os quadros 5.23 e 5.24. Os resultados apresentam informação errada. 

Relativamente ao ponto de medição P1 (quadro 5.23), o nível sonoro para o período diurno não 

é consentâneo com a avaliação efetuada; o EIA refere que “conforme disposto no n.º 5 do artigo 

13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, para o valor do indicador LAeq ruído ambiente 

no interior dos locais de receção inferior ou igual a 27 dB(A), não se aplica o critério da 

incomodidade, razão pela qual não se procedeu à avaliação do ruído residual no ponto P1”. No 

mencionado quadro, é apresentado um valor de 28,1 dB(A), pelo que, nestas condições, seria 

aplicável o critério da incomodidade sonora à situação em apreço; no entanto, cruzando os 

resultados constantes do EIA com os apresentados no estudo de avaliação acústica (anexos 

técnicos) verifica-se que os resultados não estão alinhados. Relativamente aos resultados 

constantes no quadro 5.24, para o P2, os resultados estão desalinhados com os apresentados 

no estudo específico, já referido. 
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Apresenta-se seguidamente a retificação dos Quadros 5.23 e 5.24 apresentados no Relatório Síntese 

do EIA, que, por lapso, não se encontram em consonância com os resultados obtidos na avaliação 

efetuada. 

Quadro 5.23 – Níveis sonoros obtidos nas campanhas de medição efetuadas, com os equipamentos em 

funcionamento (Ruído Ambiente) 

Ponto 

Ruído diurno 

Lard 

dB(A) 

Ruído entardecer 

Lare 

dB(A) 

Ruído noturno 

LArn 

dB(A) 

1 25.9 24.5 24.3 

2 60,7 59,3 52,1 

 

Quadro 5.24 – Níveis sonoros obtidos nas campanhas de medição efetuadas, com os equipamentos em 

paragem (Ruído residual) 

Ponto 

Ruído diurno 

Lard 

dB(A) 

Ruído entardecer 

Lare 

dB(A) 

Ruído noturno 

LArn 

dB(A) 

1 - - - 

2 60.3 58.5 51.0 

 

Verifica-se assim a conformidade com o disposto no n.º 5 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 

17 de janeiro, ou seja, para o valor do indicador LAeq ruído ambiente no interior dos locais de 

receção inferior ou igual a 27 dB(A), não se aplica o critério da incomodidade, razão pela qual não se 

procedeu à avaliação do ruído residual no ponto P1. 

37. Repensar a secção relativa à caraterização da situação de referência. Uma vez que a avaliação 

de impactes ambientais decorrer de “condições impostas pela licença industrial (…) na sua atual 

área de implantação e com as atuais capacidades de produção, tratando-se portanto da 

regularização de uma instalação existente”, considera-se que a caraterização do ambiente 

afetado pelo projeto, ou caraterização da situação de referência, deverá cingir-se apenas à 

caraterização do ambiente sonoro existente e aplicação dos níveis de exposição ao ruído 

ambiente. 

Embora o objeto de avaliação de impacte ambiental se trate de uma instalação existente, procedeu-

se à verificação da conformidade do seu funcionamento com o Regulamento Geral do Ruído. 
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De facto, a caraterização da situação existente deveria apenas contemplar os resultados do ruído 

ambiente, sendo este o valor que carateriza o ambiente sonoro local. 

Contudo, a apresentação dos valores de ruído residual no capítulo da situação de referência teve 

como duplo objetivo, a apresentação dos resultados obtidos na avaliação efetuada que permitiram a 

verificação da conformidade com os critérios de incomodidade e de exposição máxima no capítulo 

referente à avaliação de impactes, e a indicação dos valores de ambiente sonoro da envolvente 

verificados numa eventual situação de paragem da fábrica.  

38.  Identificar / esclarecer as fontes e recetores sensíveis previstos para a envolvente à Fábrica 

Torrejana. O EIA refere que a avaliação de impacte ambiental (…) foi efetuada com base na 

caraterização da zona envolvente, em termos de usos sensíveis e de fontes de poluição sonora 

existentes e previstas, contudo, o EIA nada refere relativamente a estes usos. 

A referência a fontes de poluição sonora previstas, associadas à Fábrica Torrejana tratou-se um 

lapso, pois sendo o objeto da presente avaliação de impacte ambiental uma instalação existente, não 

se prevê a sua ampliação ou instalação de novo equipamento que constitua nova fonte de ruído. 

39. Harmonizar as designações dos pontos de medição. No quadro 6.3 os pontos são designados 

por PA e PB, quando na caraterização da situação de referência foi dada outra designação, 

conforme referido anteriormente. 

40. Corrigir a designação do indicador de ruído para o ponto PA. O ponto PA corresponde a 

medições de ruído ambiente interior, pelo que não há lugar à aplicação de valores limite relativos 

a indicadores de ruído. 

41. Corrigir a nomenclatura dos indicadores de ruído de longa duração e separar os critérios de 

verificação da conformidade legal e respetivas nomenclaturas. O quadro não apresenta os 

diferenciais de incomodidade sonora obtidos, para além de que, apresenta confusão nas 

nomenclaturas de avaliação de ruído e indicadores de ruído; ou seja, LArn, LArden, não existe 

terminologia normativa e regulamentar. 

42. Repensar a secção relativa à avaliação dos potenciais impactes do projeto. Esta secção deverá 

atender aos resultados constantes no estudo específico, devendo a avaliação de impactes 

considerar corretamente a verificação da legislação sobre ruído, em termos de indicadores de 

ruído de longa duração e diferenciais de ruído. 
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Apresenta-se seguidamente a reformulação da verificação dos critérios da incomodidade e de 

exposição máxima, considerando a correção da designação utilizada para os pontos de medição, 

bem como das designações dos indicadores utilizados. 

 

Critério de Incomodidade – Instalações Atuais 

Conforme o disposto na alínea b) do n.º1 do Artigo 13.º, o cumprimento do critério de incomodidade, 

verifica-se quando a diferença entre o valor do indicador Aeq do ruído ambiente determinado durante 

a ocorrência do ruído particular da atividade ou atividades em avaliação, e o valor do indicador LAeq 

do ruído residual, não excede 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) 

no período noturno. 

De acordo com o estabelecido no Anexo I do referido diploma legal, o valor do LAeq do ruído 

ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular deve ser corrigido de acordo com as 

características tonais ou impulsivas do ruído particular, passando a designar-se por nível de 

avaliação, LAr, aplicando a seguinte fórmula: 

LAr=LAeq+K1+K2 

em que K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva.  

Aos valores limite da diferença entre o LAr e o LAeq do ruído residual LAeq,T (RR), estabelecidos na 

alínea b) do n.º1 do Artigo 13.º, deve ser adicionado o valor D determinado em função da relação 

percentual entre a duração acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do período 

de referência. Uma vez que a ocorrência do ruído particular gerado pela fábrica é de 100%, então D = 

0. 

Apresentam-se seguidamente os valores considerados para avaliação do critério da incomodidade, 

de acordo com os cálculos apresentados no Relatório de Medição Acústica apresentado no Anexo F 

do Volume 2 do EIA. 
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Quadro 6.3 – Níveis sonoros considerados para avaliação do critério da incomodidade 

Ponto 

Valores medidos 

dB(A) 

Valores calculados 

dB(A) 

Ruído Ambiente Ruído Residual Nível de Avaliação 

LAeq LAeq LAr LAeq,T(RR) LAr-LAeq,T (RR) 

Período diurno: 7:00h às 20:00h 

1 25,9 NA* NA* NA* NA* 

2 60,7 60,3 60,7 60,3 0,4 

Período entardecer: 20:00h às 23:00h 

1 24,5 NA* NA* NA* NA* 

2 59,3 58,5 59,3 58,5 0,8 

Período entardecer: 23:00h às 7:00h 

1 24,3 NA* NA* NA* NA* 

2 52,1 51,0 52,1 51,0 1,1 

*NA – Não aplicável - De acordo com o n.º 5 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, sempre que o valor do 

indicador LAeq de ruído ambiente no interior dos locais de receção é inferior ou igual a 27 dB(A), não se aplica o critério da 

incomodidade. 

Verifica-se que os valores limite não são excedidos no Ponto 2, em nenhum dos períodos de 

laboração da unidade, considerando-se assim cumprido o critério de exposição máxima. 

Note-se que no ponto 1 não se considera aplicável o critério da incomodidade em virtude do valor de 

LAeq (ruído ambiente) m período diurno não exceder os 27 dB(A) (ao abrigo do n.º 5 do artigo 13º do 

D.L 9/2007 de 17 de Janeiro). 

Critério de Exposição Máxima – Instalações Atuais 

Uma vez que não existe ainda delimitação dos tipos de zonas (mistas ou sensíveis) para o concelho 

de Torres Novas, entendeu-se adequado considerar o exposto nos pontos 3 do artigo 11º do Decreto-

Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro que dita que: “Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que 

se referem os n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º, para efeitos de verificação do valor limite de exposição, 

aplicam-se aos recetores sensíveis os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou 

inferior a 53 dB(A)..” 

Para verificação do critério de exposição máxima, foram calculados os valores de LAeq de longa 

duração, por aplicação da equação constante do “Guia prático para medições de ruído ambiente”, 

publicado pela APA. 
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No quadro seguinte apresentam-se os valores considerados para avaliação do critério da exposição 

máxima, de acordo com os cálculos efetuados no Relatório de Medição Acústica apresentado no 

Anexo F do Volume 2 do EIA. 

Quadro 2.4 – Indicadores Ld, Le, Ln e Lden calculados 

Ponto 
Ld 

dB(A) 

Le 

dB(A) 

Ln 

dB(A) 

Lden 

dB(A) 

2 61 59 52 62 

Relativamente à avaliação dos valores limite de exposição no Ponto 2, os limites aplicáveis e 

estipulados no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, não são excedidos considerando que a zona 

de implantação da unidade industrial ainda não está acusticamente classificada. Aquando da futura 

classificação acústica a desenvolver pela Câmara Municipal de Torres Novas, os limites de exposição 

serão cumpridos, caso a zona venha a receber a classificação de Zona Mista, (Lden ≤ 65 dB(A) e Ln 

≤ 55 dB(A)). No entanto, o mesmo já não acontecerá caso a zona venha a receber a classificação de 

sensível (Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A)), verificando-se o incumprimento dos valores limite de 

exposição máxima. 

2.6 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

2.6.1 Descrição do Projeto 

43.  Não obstante o EIA quantifique a área do terreno/propriedade (cerca de 10ha) e a área afeta ao 

recinto da unidade industrial (4,88ha), deve ser claro quanto à área que efetivamente está 

associada à operação urbanística e que serve de base de cálculo dos indicadores urbanísticos, 

nomeadamente de ocupação, edificabilidade, impermeabilização e volumétrico. 

A área associada à operação urbanística considerada nos cálculos dos diversos indicadores, 

corresponde à área total do terreno (101.480 m2). 

44. No quadro 4.2 (pág. 15 do RS) criar nova coluna com indicação do volume da construção (por 

edificações) e indicar no quadro 4.3 o volume total, tendo em vista aferir o índice volumétrico 

associado ao projeto (m3/m2). 

Na sequência da entrega dos projetos dos edifícios, em março de 2015, no âmbito do processo de 

regularização n.º 1330/14, foram retificadas as áreas de algumas edificações, que se apresentam 

seguidamente na retificação do quadro 4.2. Adicionalmente foi submetido, igualmente em março 

2015, o projeto de construção de telheiro de lavagem de cisternas (Edifício n.º 45 - processo n.º 

211/15), que entretanto foi entregue na Câmara Municipal de Torres Novas. 
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Apresenta-se seguidamente a reformulação do quadro 4.2 considerando a retificação das áreas 

mencionadas e a indicação do volume de construção das edificações, bem como do quadro 4.3 

considerando o volume total e índice volumétrico. No Anexo C apresenta-se a reformulação do 

Desenho EIA-FT-04, considerando as retificações efetuadas. 

Quadro 4.2 – Edificações Existentes 

N.º da 
edificação 

Designação da Edificação 
Área de 

Implantação 
(m2) 

N.º 
Pisos 

Área Bruta 
de 

Construção 
(m2) 

Cércea 
(m) 

 
Volume 

 (m3) 
Processo 
Camarário 

1 Escritório 323 1 323 4 1292,0 

Alvará 
Utilização nº 

99/10 

2+3 
Refeitório, balneários e posto 

médico 
122 1 122 3,05 372,1 

4 Fábrica de Biodiesel 665.30 3 1170.0 15,5 9335 

5 
Armazém de 

acessórios/reposição 
630 1 630 5,2 3276,0 

6 Oficina 640 1 640 4,5 2880,0 

7 Armazém de óleos refinados 450 1 450 6,1 2745,0 

8 Armazém de azeite 530 1 530 5,28 2798,4 

9 Refinaria de óleos 505 3 1637 18,66 8672 

10 Neutralização 193 2 364 8,96 1729,3 

11 Caldeiras 216 1 216 18 1931.40 

12+24 
Depuração de óleo e central 

eletrónica 
340 1 340 6,2 2108,0 

13 
Edifício técnico (laboratório e 

sala de comando) 
213 2 426 7,18 1529,3 

14 
Anexos dos edifícios de 

habitação 
574.91 1 574.91 2,85 1936 Processo nº 

1330/14 

16 Edifício do metanol 227.86 1 227.86 5,75 1310,2 

Alvará 
Utilização nº 

99/10 
 

17 
Museu, Antigo PT, Instalações 

Sanitárias 
356 1 356 

4,79; 
3,46; 
2,88 

1360,0 

18 Arrecadação (antiga saboaria) 119 1 119 5,15 612,9 

19 
Armazéns (antigo 

embalamento), balneários 
843 1 843 4,44 3742,9 

20+21+22+15 
Armazéns de azeites, Sala 

Caldeira 2, filtração 
884 2 965 7,55 6674,2 

23 Telheiro ETAR 273.24 1 273.24 5.9 1453.6 Processo nº 
1330/14 

25A Edifício de habitação 1 117 2 138 4,39 513,6 Alvará 
Utilização nº 

99/10 25B Edifício de habitação 2 117 2 138 4,39 513,6 
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N.º da 
edificação 

Designação da Edificação 
Área de 

Implantação 
(m2) 

N.º 
Pisos 

Área Bruta 
de 

Construção 
(m2) 

Cércea 
(m) 

 
Volume 

 (m3) 
Processo 
Camarário 

25C Edifício de habitação 3 180 2 218 4,39 790,2  

27 
Telheiro das bombas de 

combustível 
435,96 1 435,96 7 3230.4 

28 Desdobramento 108 3 222.7 11.55 854.75 

30 
Edifício da unidade de 

embalamento (portaria, edifício) 
4167,50 1 4167,50 

4,39; 
4,32; 
8,20 

32616.6 

34 
Telheiro de carga de óleos 

refinados 
352,30 1 352,30 6,1 2275.4 

35 Telheiro de carga de azeites 227,81 1 227,81 4,93 1189.1 

36 Telheiro de descarga de óleos 112,00 1 112,00 5,2 616.65 

Alvará 
Utilização nº 

99/10 
 

37 
Telheiro de descarga de 

metanol 
111,24 1 111,24 5,2 612.4 

38 
Telheiro de descarga de óleos 
crus para alimentar a refinaria 

116,79 1 116,79 5,2 643.01 

39 
Casa dos compressores da 
unidade de embalamento 

39,50 1 39,50 4,39 173,4 

40 Casa da báscula 10.56 1 10.56 2,78 36.67 Processo nº 
1330/14 

41 Arquivo e alpendre 81 1 81 2,10 208.63 
Alvará 

Utilização nº 
99/10  

41 Alpendre do arquivo 59.98 1 59.98 2,10 154.49 

Processo nº 
1330/14 

42 
Telheiro de carga de óleos 

refinados 
1154.6 1 1154.6 6,10 8439.8 

43 
Telheiro de carga de óleos 

refinados e azeites 
852,47 1 852,47 5,10 5321 

44 Museu (Lagar) 127 1 127 5.6 724 

45 Telheiro Lavagem de Cisternas 84.7 1 84.7 7.01 593,7 Processo nº 
211/15 

Total - 16560,95 - 18855.59 -- 115265.47  

 

Quadro 4.3 – Parâmetros urbanísticos da unidade industrial 

Parâmetro Valor 

Área do Terreno 101.480 m2 

Área Total de Implantação 16.560,95 m2 

Área Total de Construção 18.855,59 m2 

Cércea máxima 18,66 m 

Cércea média 6,16 m 

N.º de Pisos 
Abaixo da cota da soleira – 1 

Acima da cota da soleira - 2 

Área impermeabilizada 43.946 m2 

Volume Total 115.265,47m3 

Índice Volumétrico 1,14 m3/m2 
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45. Ainda que seja referido no EIA que as edificações se encontram licenciadas e suportadas no 

Alvará de Licença de Utilização n.º 99/10, verifica-se que não foram juntas ao EIA cópias dos 

aditamentos posteriores (peças escritas e desenhadas) que, alegadamente, titularam uma área 

de construção total de 15.717,90m2 (por despacho do PCMTN de 07/01/2015). 

Os processos que deram entrada na Câmara Municipal de Torres Novas e que levaram à atualização 

do Alvará de Utilização 99/10 (processo camarário 998/14), titularam uma área de construção total de 

15.717,90m2, encontram-se no Anexo F do presente documento (processo: Telheiros – Alv. Const. 

106/14 ; Embalamento- Alv. Const. 115/14 ; Refinaria - Alv. Const.147/14 ; Sala das Caldeiras e 

Desdobramento - Alv. Const. 3/15). 

46. A totalidade da área de construção do Alvará referido acrescida da área das edificações em 

regularização na CM (15.717,90+2.919,67) não corresponde à área total do projeto sujeito a AIA 

(18.709,09m2). Clarificar a ligeira diferença de áreas. Clarificar o índice de impermeabilização 

indicado na pág. 227 do RS (0,49 ou 0,46). 

No seguimento do aditamento do Alvará Utilização n.º 99/10 e dos processos camarários de 

regularização n.º 1330/14 e processo n.º 211/15, a área total do projeto sujeito a AIA passa a 

18855.59 m2. O quadro de edificações (Quadro 4.2) foi revisto e está apresentado no ponto 44. 

O índice de impermeabilização correto é 0.43 (área impermeabilizada-43946m2/área do terreno-

101480m2). 

2.6.2 Caraterização do Ambiente Afetado 

47. Incluir no ponto 5.10.2.3 do RS a referência à Suspensão Parcial do PDMTN promovida pelo 

Aviso n.º 13866/2014, de 10 de dezembro (ainda que não incida sobre a área do projeto sujeito a 

AIA). 

Apresenta-se seguidamente a reformulação do parágrafo correspondente à indicação das alterações 

ao PDMTN publicadas até à data. 

O PDMTN, que se encontra atualmente em processo de revisão, foi alvo das seguintes alterações 

que se encontram em vigor:  
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 1ª Correção Material - Resolução do Conselho de Ministros n.º 148/2006, de 6 de novembro, 

DR 213, I série – Ratificação das áreas do Plano Diretor Municipal de Torres Novas e do 

Plano Geral de Urbanização de Riachos (correção de erro material determinado por 

transposição de escalas e de definição incorreta de limites físicos identificáveis no terreno. 

 1ª Alteração por Adaptação - Aviso n.º 4735/2010, de 5 de março, DR 45, II série – Alteração 

dos artigos 31.º, 36.º, 40.º e 44.º do regulamento do PDM por adaptação ao PROT-OVT. 

 Alteração Simplificada – Aviso n.º 4384/2014, de 31 de março, DR 43, II série – alteração de 

zonamento na Planta de Ordenamento para a Área Urbana de Torres Novas (F3). 

 Suspensão parcial e estabelecimento de medidas preventivas – Aviso n.º 13866/2014, de 10 

de dezembro, DR 238, II série - Suspensão parcial de uma área de 7200 m², localizada na 

União de Freguesias de Torres Novas (Santa Maria, Salvador e Santiago), concelho de 

Torres Novas, conforme delimitação na planta de ordenamento da cidade de Torres Novas, 

onde se encontram instaladas infraestruturas destinadas a operação de gestão de resíduos, 

comummente designadas de Ecocentro. O prazo de vigência das medidas preventivas é de 

dois anos a contar da publicação no Diário da República, prorrogável por mais um, 

caducando com a entrada em vigor da alteração ao PDM Torres Novas. 

 Suspensão parcial e estabelecimento de medidas preventivas – Aviso n.º 2777/2015, de 13 

de março, DR 51, II série – Retificação de imprecisões do Aviso n.º 13866/2014, de 10 de 

dezembro. 

48. Segundo consta da pág. 160 do RS, a designada “área de estudo” inclui a zona de exploração, 

respetiva envolvente direta numa faixa de 200m em redor da mesma. A definição dos limites da 

área de estudo deve constar no início do RS. 

A opção pela não referência da “área de estudo” no início do relatório síntese prendeu-se com o facto 

de esta faixa não ser uniforme para todos os descritores avaliados. 

Assim, para cada descritor ambiental foram adotadas diferentes áreas de estudo, adequadas à 

análise efetuada. A referência às diferentes áreas de estudo utilizadas encontra-se indicada em cada 

descritor analisado, sendo a mesma representada nas correspondentes peças desenhadas 

constantes do Volume 3 do EIA. 

49. Clarificar no início do RS a conformidade com o PDM, com base na área do terreno/propriedade, 

e adequar as peças desenhadas caso seja necessário. 

Conforme exposto no capítulo 6.10.2.2 do Relatório Síntese do EIA, as edificações não cumprem 

integralmente o estabelecido no PDM para edificações em espaços industriais, nomeadamente os 

afastamentos mínimos à lateral e tardoz. 
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Contudo, refere-se que estas edificações industriais já se encontravam construídas à data de entrada 

em vigor do PDM de Torres Novas (1997), não sendo por isso aplicáveis estes índices. Acresce ainda 

o facto ter sido emitido em 2010 o alvará de utilização de todas as edificações existentes à data. 

50. No ponto 6.10.2.2 mencionar o n.º 2 do artigo 56.º do Reg. do PDM onde se refere que são 

revogadas as disposições da UOPG-Plano de Urbanização de Riachos (onde se insere a área 

de projeto), que contrariem as disposições do PDMTV51. 

De acordo com o estabelecido no n.º 1 do Artigo 56.º do Regulamento do PDM de Torres Novas 

(PDMTN), foram constituídas as UOPG para o concelho, entre as quais a UOPG – Plano de 

Urbanização (PU) de Riachos, cujo regulamento foi publicado pela Declaração da DGOT, no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 229, de 4 de outubro de 1989, onde se insere a Fábrica Torrejana. 

Ao abrigo do n.º 2 do mesmo Artigo, as disposições do PU de Riachos que contrariem as disposições 

do PDMTN são revogadas. 

De acordo com a análise da planta síntese do PU, apresentado no EIA, a fábrica Torrejana está 

inserida na classe I, que de acordo com o artigo 13º do regulamento do Plano correspondente a 

zonas “para implantação de instalações industriais e agropecuárias, equipamentos e infraestruturas 

complementares, com integração e beneficiação das instalações existentes e disciplina do uso do 

solo, com o objetivo da otimização do seu uso; interdição de loteamentos ou construções urbanas 

para a utilização habitacional; observância da proteção do caminho-de-ferro, da proteção do meio 

ambiente, da interdição do lançamento de efluentes nas linhas de água e de gases na atmosfera, 

senão quando devidamente depurados, por forma a dar cumprimento aos limites de emissão que 

vierem a ser fixados pela Direção-Geral, a quem compete o respetivo licenciamento.” 

Refere-se assim, que as disposições para as áreas inseridas na Classe I do PU, estabelecidas no 

Artigo 13.º não contrariam as disposições definidas no Capítulo V do Regulamento do PDMPN. 

51. De igual modo, importa avaliar o projeto face ao disposto no art.º 22 do Regulamento do PDM. 

De acordo com o disposto no Artigo 22.º do PDMTN, relativo às normas gerais a observar na 

urbanização do espaço industrial, as instalações fabris deverão observar o seguinte: 

1. Estabelecer áreas verdes de proteção e enquadramento com dimensão e constituição 

adequada, para proteção e minimização dos impactes negativos aí gerados, e assegurar o 
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tratamento prévio dos efluentes e resíduos, os quais terão de obrigatoriamente ser ligados a 

sistemas públicos de saneamento e tratamento e obedecer a projetos de especialidade a 

licenciar pela Câmara Municipal de Torres Novas.  

2. As áreas verdes de proteção e enquadramento deverão assegurar um afastamento mínimo 

de 50 m na área industrial existente, de 200 m na área industrial proposta, área urbana, 

habitação, equipamento coletivo, estabelecimento hoteleiro ou valor cultural existentes.  

3. Estas áreas devem em, pelo menos, 60% da sua área ser ocupadas por cortinas de 

vegetação com espessura e altura que garantam a proteção visual e ambiental requeridas.  

No que se refere às áreas verdes de proteção salienta-se que a Fábrica Torrejana possui uma área 

importante ocupada por olival, bem como uma área de enquadramento ocupada por pomar de 

citrinos, olival e vegetação herbácea. Refere-se ainda que as instalações possuem tratamento prévio 

dos efluentes industriais e pluviais, sendo a descarga nas infraestruturas da Águas do Ribatejo 

licenciada, conforme documentação apresentada no Anexo B do presente documento. 

Relativamente ao ponto 2 do Artigo 22.º, tratando-se de uma área industrial existente, verifica-se o 

afastamento mínimo de 50 m de área urbana, habitação, equipamento coletivo, estabelecimento 

hoteleiro ou valor cultural existentes. 

Das áreas verdes existentes no terreno da Fábrica Torrejana, cerca de 80% corresponde a área de 

olival e de citrinos, que asseguram, a poente, alguma proteção visual. A nascente, o pomar de citrinos 

e olival contribui também para o efeito barreira visual para quem circula no CM1179. 

52. Identificar em planta e referenciar à sua numeração, as edificações que não cumprem o 

afastamento mínimo estabelecido no PDM. 

No Desenho A5 do Anexo C do presente documento apresenta-se a planta da instalação com 

indicação das edificações que não cumprem o afastamento mínimo estabelecido no PDM. 

53. Referir as relações que o EIA detém com a envolvente, designadamente com o Terminal 

Multimodal do Vale do Tejo, instalado na zona contígua à Fábrica Torrejana, no que se refere 

aos aspetos de acessibilidades e mobilidade e eventuais relações funcionais. 

Em termos de envolvente, a Fábrica Torrejana detém atualmente relações funcionais com o TVT, 

nomeadamente, carga direta de comboios de Biodiesel no terminal TVT com tubagem de carga 

desmontável, conforme descrito na resposta à questão 34. 

54. Verificar/retificar a escala das plantas, nomeadamente do Desenho EIA-FT-12. 
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Apresenta-se no Anexo C do presente documento o Desenho EIA-FT-12 considerando a correção da 

escala indicada na legenda. 

2.7 RESUMO NÃO TÉCNICO 

O Resumo Não Técnico deve ser reformulado no sentido de acolher informação importante 

decorrente deste pedido de elementos adicionais. 

O Resumo Não Técnico foi reformulado no sentido de integrar as informações apresentadas no 

presente documento.  

3 ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES 

No âmbito do processo de Licenciamento Ambiental que se encontra a decorrer em simultâneo ao 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, encontra-se em curso o desenvolvimento do 

Aditamento ao pedido de LA submetido. 

Apresentam-se seguidamente as retificações e esclarecimentos relativos à caraterização das fontes 

fixas de emissão para a atmosfera, que serão consideradas no Aditamento ao pedido de LA a 

apresentar. 

Após análise das fontes pontuais de emissões para a atmosfera presentes na instalação, clarifica-se 

que as fontes FF1 e FF3 são relativas à mesma chaminé que se encontra associada às Caldeiras de 

Vapor - CALD V1 e CALD V3, respetivamente. A CALD V1 foi instalada para produção principal de 

vapor para o processo mas com a instalação de novos processos, nomeadamente a refinaria, foi 

necessário instalar uma caldeira com o dobro da capacidade de produção de vapor CALD V3. Estas 

caldeiras não funcionam normalmente em simultâneo.  

Após análise minuciosa das fontes de emissão, adicionalmente às indicadas no EIA, foram 

consideradas as seguintes: 

 Caldeira de Leito Fluidizado CALD V4 – Chaminé de Caldeira (FF6); 

 Respiro de Fábrica de Biodiesel (FF7) 

De salientar que a fonte FF6 não havia sido considerada dado que a chaminé em causa (já existente) 

encontra-se associada a caldeira de leito fluidizado (CALD V4) que apesar de ter sido licenciada, 
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junto da Direção Regional de Economia, não chegou a funcionar, ficando inoperativa, não tendo sido 

alvo de monitorização de emissões gasosas.   

Outra fonte considerada corresponde ao respiro instalado no processo de produção de Biodiesel, que 

corresponde à exaustão dos gases com origem nas unidades 163, 166 e 160 (unidades de 

purificação de esteres metílicos, glicerina e retificação de metanol). É composta por condensador 

vertical (com água de torre de arrefecimento), tanque coletor 163 V6, bomba de reciclagem e 

condensador final (com água do chiller), a -15ºC (aprox.) de modo a condensar o máximo de vapores 

de metanol para o tanque coletor, sendo a emissão minimizada.  

Na Fábrica Torrejana existem assim 7 fontes fixas a considerar, sendo 6 correspondentes a caldeiras 

no processo de fabrico associadas a 5 chaminés industriais, e uma correspondente ao respiro da 

Fábrica de Biodiesel, conforme indicado no quadro seguinte.  

Quadro 12 – Fontes Fixas industriais 

Fonte FF1 FF2 FF3 FF4 FF5 FF6 FF7 

Designação CALD V1 CALD TF1 CALD V2 CALD V3 CALD V5 CALD V4 CALD V1 

Funcionamento Em atividade Inativa Em atividade Em atividade Em atividade Inativa 
Em 

atividade 

 

Ainda não foi efetuada qualquer caraterização das emissões da FF7. Contudo, esta fonte passará de 

futuro, a ser alvo de monitorização periódica ao abrigo do Decreto-Lei n.º 7/2004, de 3 de abril. 

Considera-se que os esclarecimentos agora prestados não alteram a avaliação efetuada no EIA, 

sendo no entanto, acrescentada a medida relativa à regularização da situação da FF7 em termos de 

monitorização periódica obrigatória. 
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ANEXO A – Fluxograma 
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De: José Sá Pires - Fábrica Torrejana, S.A. [mailto:jose.sa.pires@torrejana.pt]  

Enviada: domingo, 14 de Junho de 2015 20:40 

Para: 'geral@cm-torresnovas.pt' 
Cc: 'div.vias@cm-torresnovas.pt' 

Assunto: FW: Águas pluviais 
 
Exmo. Sr. Vice Presidente, 

No seguimento do pedido de “Autorização de Descarga de Águas Pluviais” do dia 12 de Maio 

de 2015 e de “Autorização condicionada ao apuramento da qualidade das águas 

pluviais” (ver anexo) passada pela CM de Torres Novas no dia 29 de Maio de 2015, 

junto enviamos em anexo boletim de análise no local de descarga de águas pluviais 

efectuada no passado dia 7 de Maio de 2015.  

Refere-se no entanto que as águas analisadas correspondem à descarga de água de 

purga das torres de arrefecimento, confirmando-se a ausência de elementos 

contaminantes no efluente analisado. 

Assim que possível, comprometemo-nos a recolher uma amostra de águas pluviais 

numa época de maior pluviosidade a fim de apurar a qualidade do escoamento 

pluvial.  

Conforme referido no dia 29 de Maio, aquando do levantamento da “Autorização”, a 

Fábrica Torrejana possui uma ligação das Águas Industriais ao colector de 

saneamento público (Autorização de Descarga de Águas Industriais - Águas do 

Ribatejo). Relativamente às águas pluviais para as quais foi emitida Autorização 

pelos vossos serviços, estas correspondem a águas da chuva e águas de purga das 

torres de arrefecimento. 

Melhores cumprimentos/Un Saludo/Best Regards 
José Sá Pires 

 
Tlm: +351 961 321 121 
email: jose.sa.pires@torrejana.pt 
  

 
 
 

 
 

 
De: José Sá Pires - Fábrica Torrejana, S.A. [mailto:jose.sa.pires@torrejana.pt]  
Enviada: terça-feira, 12 de Maio de 2015 16:55 

Para: 'geral@cm-torresnovas.pt' 
Cc: 'div.vias@cm-torresnovas.pt' 

Assunto: Águas pluviais 
 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara, 
 
No seguimento da reunião com o Engª Faria esta tarde na divisão de obras, vimos por este 
meio solicitar declaração de “Autorização de descarga de águas pluviais” da Fábrica Torrejana 
SA. 
Esta ligação já é existente desde o tempo da antiga Fábrica Torrejana de Azeites.  

mailto:jose.sa.pires@torrejana.pt
mailto:jsapires.torrejana@mail.telepac.pt
mailto:jose.sa.pires@torrejana.pt


Em anexo envio fotografia de satélite com localização da caixa de ligação de águas pluviais. 
 
 
 

Melhores cumprimentos/Un Saludo/Best Regards 
José Sá Pires 

 
Tlm: +351 961 321 121 
email: jose.sa.pires@torrejana.pt 
  

 
 
 
 

 

 

mailto:jsapires.torrejana@mail.telepac.pt


O original deste relatório apenas é válido com o selo branco.

Os resultados constantes deste relatório referem-se apenas aos ensaios efectuados sobre as amostras tal
qual recebidas no laboratório. É proibida a reprodução, excepto integral, deste relatório sem autorização
prévia.

CTIC - Centro Tecnológico das Indústrias do Couro
Apartado 158 - S. Pedro - 2384-909 Alcanena
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Fábrica Torrejana, S.A.
Casal da Amendoeira - Apartado 2
2354-908 RIACHOS

Relatório de Ensaios n.º 2015/03604 Versão: 3    Relatório Definitivo

Tipo de amostra: Águas Naturais

Amostragem: Pontual (amostrado por: CTIC)

Nº da amostra: 1502625

Ref.ª do cliente: Água pluvial

Data de recolha: 07-05-2015

Data de recepção: 08-05-2015

Data início análise: 08-05-2015

Data fim análise: 12-06-2015

Análises Microbiológicas

* - O ensaio assinalado não está incluído no âmbito da acreditação do CTIC. # - O ensaio assinalado foi subcontratado e
está acreditado. ## - O ensaio assinalado foi subcontratado e não está acreditado.  "< x (LQ)": Resultado considerado
inferior ao limite de quantificação (x). "< x (LD)": Resultado considerado inferior ao limite de detecção (x).

Ensaios efectuados / Método(s) de Ensaio Resultados Unidades

Quantificação de Bactérias Coliformes *## 
MI n.º 080 (16.07.2013)

1 U.F.C. / 100ml

Quantificação de Enterococos intestinais *# 
ISO 7899-2: 2000

0 U.F.C. / 100ml

Pesquisa e quantificação de bactérias coliformes termotolerantes 
*##  

MI nº 080 (16.07.2013)

0 U.F.C. / 100ml

Alcanena, 15 de Junho de 2015

O Técnico A Diretora de Laboratórios

Carla Carvalho Eng.ª Aida Marques



O original deste relatório apenas é válido com o selo branco.

Os resultados constantes deste relatório referem-se apenas aos ensaios efectuados sobre as amostras tal
qual recebidas no laboratório. É proibida a reprodução, excepto integral, deste relatório sem autorização
prévia.

CTIC - Centro Tecnológico das Indústrias do Couro
Apartado 158 - S. Pedro - 2384-909 Alcanena
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Relatório de Ensaios n.º 2015/03604 Versão: 3    Relatório Definitivo

Laboratório de Análises Químicas

Ensaios efectuados / Método(s) de Ensaio Resultados Unidades

Metais Pesados 
Fósforo (P)  
PE  4113/3:2012 (edição nº 3)

< 0,15 (LQ) mg/l

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) 
Benzo(a)pireno *# 
PAFQ18 (versão 5)

< 0,008 (LQ) µg/l

Benzo(b)fluoranteno  *# 
PAFQ18 (versão 5)

< 0,008 (LQ) µg/l

Benzo(g,h,i)perileno *# 
PAFQ18 (versão 5)

< 0,008 (LQ) µg/l

Benzo(k)fluoranteno *# 
PAFQ18 (versão 5)

< 0,0080 (LQ) µg/l

Indeno(123,cd)pireno *# 
PAFQ18 (versão 5)

< 0,016 (LQ) µg/l

Soma dos compostos PAH's *# 
PAFQ18 (versão 5) 

< 0,016 (LQ) µg/l

Azoto Amoniacal (NH4) 
PE 4052/3:2012 (edição nº 3)

< 0,12 (LQ) mg/l

Carência Bioquímica de Oxigénio  (CBO5) 
ISO 5815-1:2003

< 3 (LD) mg/l

Condutividade Eléctrica a 20ºC 
NP EN 27888:1996

1,08E+3 µS/cm

Carência Química de Oxigénio (CQO)* 
DIN 38409:1980

< 25 (LQ) mg/l

Hidrocarbonetos totais *# 
CSN 75 7505

< 0,05 (LQ) mg/l

Nitratos (NO3-)  
PE  4022/2:2012 (edição nº 2)

48 mg/l

Oxigénio Dissolvido  (O2) 
ASTM D888:2012

1,0E+2 % saturação

Óleos e Gorduras   
PE 4024/3:2012 (edição nº 3)

< 2 (LQ) mg/l

pH 
NP 411:1966

8,4 (23 ºC) ---

Sólidos em Suspensão 
EN 872:2005

< 10 (LQ) mg/l

Temperatura * 
NP 410:1966

24,5 ºC



O original deste relatório apenas é válido com o selo branco.

Os resultados constantes deste relatório referem-se apenas aos ensaios efectuados sobre as amostras tal
qual recebidas no laboratório. É proibida a reprodução, excepto integral, deste relatório sem autorização
prévia.
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Apartado 158 - S. Pedro - 2384-909 Alcanena
Tel 249 889 190 - Fax 249 889 199 - email@ctic.pt

Mod428/5 Página 3 de 3

Relatório de Ensaios n.º 2015/03604 Versão: 3    Relatório Definitivo

Laboratório de Análises Químicas

 SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
Os filtros utilizados no ensaio Sólidos em Suspensão são da marca Whatman e do tipo GF/C (47 mm).

Alcanena, 15 de Junho de 2015

O Responsável do Laboratório

Eng.º Pedro Moleiro

Este Relatório é uma adenda ao Relatório de Ensaio nº 2015/03114
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ANEXO C – Peças Desenhadas 
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ANEXO D – Boletins de Análise de Qualidade da Água 

 

 

 

 

 



O original deste relatório apenas é válido com o selo branco.

Os resultados constantes deste relatório referem-se apenas aos ensaios efectuados sobre as amostras tal
qual recebidas no laboratório. É proibida a reprodução, excepto integral, deste relatório sem autorização
prévia.
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Fábrica Torrejana, S.A.
Casal da Amendoeira - Apartado 2
2354-908 RIACHOS

Relatório de Ensaios n.º 2015/03604 Versão: 3    Relatório Definitivo

Tipo de amostra: Águas Naturais

Amostragem: Pontual (amostrado por: CTIC)

Nº da amostra: 1502625

Ref.ª do cliente: Água pluvial

Data de recolha: 07-05-2015

Data de recepção: 08-05-2015

Data início análise: 08-05-2015

Data fim análise: 12-06-2015

Análises Microbiológicas

* - O ensaio assinalado não está incluído no âmbito da acreditação do CTIC. # - O ensaio assinalado foi subcontratado e
está acreditado. ## - O ensaio assinalado foi subcontratado e não está acreditado.  "< x (LQ)": Resultado considerado
inferior ao limite de quantificação (x). "< x (LD)": Resultado considerado inferior ao limite de detecção (x).

Ensaios efectuados / Método(s) de Ensaio Resultados Unidades

Quantificação de Bactérias Coliformes (Coliformes Totais) *## 
MI n.º 080 (16.07.2013)

1 U.F.C. / 100ml

Quantificação de Enterococos intestinais (Estreptococus Fecais) *# 
ISO 7899-2: 2000

0 U.F.C. / 100ml

Pesquisa e quantificação de bactérias coliformes termotolerantes 
(Coliformes Fecais) *##  
MI nº 080 (16.07.2013)

0 U.F.C. / 100ml

Alcanena, 15 de Junho de 2015

O Técnico A Diretora de Laboratórios

Carla Carvalho Eng.ª Aida Marques



O original deste relatório apenas é válido com o selo branco.

Os resultados constantes deste relatório referem-se apenas aos ensaios efectuados sobre as amostras tal
qual recebidas no laboratório. É proibida a reprodução, excepto integral, deste relatório sem autorização
prévia.
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Relatório de Ensaios n.º 2015/03604 Versão: 3    Relatório Definitivo

Laboratório de Análises Químicas

Ensaios efectuados / Método(s) de Ensaio Resultados Unidades

Metais Pesados 
Fósforo (P)  
PE  4113/3:2012 (edição nº 3)

< 0,15 (LQ) mg/l

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) 
Benzo(a)pireno *# 
PAFQ18 (versão 5)

< 0,008 (LQ) µg/l

Benzo(b)fluoranteno  *# 
PAFQ18 (versão 5)

< 0,008 (LQ) µg/l

Benzo(g,h,i)perileno *# 
PAFQ18 (versão 5)

< 0,008 (LQ) µg/l

Benzo(k)fluoranteno *# 
PAFQ18 (versão 5)

< 0,0080 (LQ) µg/l

Indeno(123,cd)pireno *# 
PAFQ18 (versão 5)

< 0,016 (LQ) µg/l

Soma dos compostos PAH's *# 
PAFQ18 (versão 5) 

< 0,016 (LQ) µg/l

Azoto Amoniacal (NH4) 
PE 4052/3:2012 (edição nº 3)

< 0,12 (LQ) mg/l

Carência Bioquímica de Oxigénio  (CBO5) 
ISO 5815-1:2003

< 3 (LD) mg/l

Condutividade Eléctrica a 20ºC 
NP EN 27888:1996

1,08E+3 µS/cm

Carência Química de Oxigénio (CQO)* 
DIN 38409:1980

< 25 (LQ) mg/l

Hidrocarbonetos totais *# 
CSN 75 7505

< 0,05 (LQ) mg/l

Nitratos (NO3-)  
PE  4022/2:2012 (edição nº 2)

48 mg/l

Oxigénio Dissolvido  (O2) 
ASTM D888:2012

1,0E+2 % saturação

Óleos e Gorduras   
PE 4024/3:2012 (edição nº 3)

< 2 (LQ) mg/l

pH 
NP 411:1966

8,4 (23 ºC) ---

Sólidos em Suspensão 
EN 872:2005

< 10 (LQ) mg/l

Temperatura * 
NP 410:1966

24,5 ºC



O original deste relatório apenas é válido com o selo branco.

Os resultados constantes deste relatório referem-se apenas aos ensaios efectuados sobre as amostras tal
qual recebidas no laboratório. É proibida a reprodução, excepto integral, deste relatório sem autorização
prévia.

CTIC - Centro Tecnológico das Indústrias do Couro
Apartado 158 - S. Pedro - 2384-909 Alcanena
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Relatório de Ensaios n.º 2015/03604 Versão: 3    Relatório Definitivo

Laboratório de Análises Químicas

 SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
Os filtros utilizados no ensaio Sólidos em Suspensão são da marca Whatman e do tipo GF/C (47 mm).

Alcanena, 15 de Junho de 2015

O Responsável do Laboratório

Eng.º Pedro Moleiro

Este Relatório é uma adenda ao Relatório de Ensaio nº 2015/03114



O original deste relatório apenas é válido com o selo branco.

Os resultados constantes deste relatório referem-se apenas aos ensaios efectuados sobre as amostras tal
qual recebidas no laboratório. É proibida a reprodução, excepto integral, deste relatório sem autorização
prévia.

CTIC - Centro Tecnológico das Indústrias do Couro
Apartado 158 - S. Pedro - 2384-909 Alcanena
Tel 249 889 190 - Fax 249 889 199 - email@ctic.pt
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Fábrica Torrejana, S.A.
Casal da Amendoeira - Apartado 2
2354-908 RIACHOS

Relatório de Ensaios n.º 2015/03605 Versão: 3    Relatório Definitivo

Tipo de amostra: Águas Naturais

Origem: Furo

Amostragem: Pontual (amostrado por: CTIC)

Nº da amostra: 1502626

Ref.ª do cliente: Água subterrânea Furo

Data de recolha: 07-05-2015

Data de recepção: 08-05-2015

Data início análise: 08-05-2015

Data fim análise: 12-06-2015

Análises Microbiológicas

* - O ensaio assinalado não está incluído no âmbito da acreditação do CTIC. # - O ensaio assinalado foi subcontratado e
está acreditado. ## - O ensaio assinalado foi subcontratado e não está acreditado.  "< x (LQ)": Resultado considerado
inferior ao limite de quantificação (x). "< x (LD)": Resultado considerado inferior ao limite de detecção (x).

Ensaios efectuados / Método(s) de Ensaio Resultados Unidades

Quantificação de Bactérias Coliformes (Coliformes Totais) *## 
MI n.º 080 (16.07.2013)

0 U.F.C. / 100ml

Quantificação de Enterococos intestinais (Estreptococus Fecais)*# 
ISO 7899-2: 2000

0 U.F.C. / 100ml

Pesquisa e quantificação de bactérias coliformes termotolerantes 
(Coliformes Fecais) *##  
MI nº 080 (16.07.2013)

0 U.F.C. / 100ml

Alcanena, 15 de Junho de 2015

O Técnico A Diretora de Laboratórios

Carla Carvalho Eng.ª Aida Marques



O original deste relatório apenas é válido com o selo branco.

Os resultados constantes deste relatório referem-se apenas aos ensaios efectuados sobre as amostras tal
qual recebidas no laboratório. É proibida a reprodução, excepto integral, deste relatório sem autorização
prévia.

CTIC - Centro Tecnológico das Indústrias do Couro
Apartado 158 - S. Pedro - 2384-909 Alcanena
Tel 249 889 190 - Fax 249 889 199 - email@ctic.pt
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Relatório de Ensaios n.º 2015/03605 Versão: 3    Relatório Definitivo

Laboratório de Análises Químicas

Ensaios efectuados / Método(s) de Ensaio Resultados Unidades

Metais Pesados 
Fósforo (P)  
PE  4113/3:2012 (edição nº 3)

< 0,15 (LQ) mg/l

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) 
Benzo(a)pireno *# 
PAFQ18 (versão 5)

< 0,008 (LQ) µg/l

Benzo(b)fluoranteno  *# 
PAFQ18 (versão 5)

< 0,008 (LQ) µg/l

Benzo(g,h,i)perileno *# 
PAFQ18 (versão 5)

< 0,008 (LQ) µg/l

Benzo(k)fluoranteno *# 
PAFQ18 (versão 5)

< 0,0080 (LQ) µg/l

Indeno(123,cd)pireno *# 
PAFQ18 (versão 5)

< 0,016 (LQ) µg/l

Soma dos compostos PAH's *# 
PAFQ18 (versão 5) 

< 0,016 (LQ) µg/l

Azoto Amoniacal (NH4) 
PE 4052/3:2012 (edição nº 3)

< 0,12 (LQ) mg/l

Carência Bioquímica de Oxigénio  (CBO5) 
ISO 5815-1:2003

< 3 (LD) mg/l

Condutividade Eléctrica a 20ºC 
NP EN 27888:1996

5,1E+2 µS/cm

Carência Química de Oxigénio (CQO)* 
DIN 38409:1980

< 25 (LQ) mg/l

Hidrocarbonetos totais *# 
CSN 75 7505

< 0,05 (LQ) mg/l

Nitratos (NO3-)  
PE  4022/2:2012 (edição nº 2)

33 mg/l

Oxigénio Dissolvido  (O2) 
ASTM D888:2012

92 % saturação

Óleos e Gorduras   
PE 4024/3:2012 (edição nº 3)

< 2 (LQ) mg/l

pH 
NP 411:1966

8,2 (23 ºC) ---

Sólidos em Suspensão 
EN 872:2005

< 10 (LQ) mg/l

Temperatura * 
NP 410:1966

19,7 ºC



O original deste relatório apenas é válido com o selo branco.

Os resultados constantes deste relatório referem-se apenas aos ensaios efectuados sobre as amostras tal
qual recebidas no laboratório. É proibida a reprodução, excepto integral, deste relatório sem autorização
prévia.

CTIC - Centro Tecnológico das Indústrias do Couro
Apartado 158 - S. Pedro - 2384-909 Alcanena
Tel 249 889 190 - Fax 249 889 199 - email@ctic.pt
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Relatório de Ensaios n.º 2015/03605 Versão: 3    Relatório Definitivo

Laboratório de Análises Químicas

 SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
Os filtros utilizados no ensaio Sólidos em Suspensão são da marca Whatman e do tipo GF/C (47 mm).

Alcanena, 15 de Junho de 2015

O Responsável do Laboratório

Eng.º Pedro Moleiro

Este Relatório é uma adenda ao Relatório de Ensaio nº 2015/03115



O original deste relatório apenas é válido com o selo branco.

Os resultados constantes deste relatório referem-se apenas aos ensaios efectuados sobre as amostras tal
qual recebidas no laboratório. É proibida a reprodução, excepto integral, deste relatório sem autorização
prévia.

CTIC - Centro Tecnológico das Indústrias do Couro
Apartado 158 - S. Pedro - 2384-909 Alcanena
Tel 249 889 190 - Fax 249 889 199 - email@ctic.pt
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Fábrica Torrejana, S.A.
Casal da Amendoeira - Apartado 2
2354-908 RIACHOS

Relatório de Ensaios n.º 2015/03606 Versão: 3    Relatório Definitivo

Tipo de amostra: Águas Naturais

Origem: Rios

Amostragem: Pontual (amostrado por: CTIC)

Nº da amostra: 1502627

Ref.ª do cliente: Ribeiro - Descarga Água residual Montante

Data de recolha: 07-05-2015

Data de recepção: 08-05-2015

Data início análise: 08-05-2015

Data fim análise: 12-06-2015

Análises Microbiológicas

* - O ensaio assinalado não está incluído no âmbito da acreditação do CTIC. # - O ensaio assinalado foi subcontratado e
está acreditado. ## - O ensaio assinalado foi subcontratado e não está acreditado.  "< x (LQ)": Resultado considerado
inferior ao limite de quantificação (x). "< x (LD)": Resultado considerado inferior ao limite de detecção (x).

Ensaios efectuados / Método(s) de Ensaio Resultados Unidades

Quantificação de Bactérias Coliformes (Coliformes Totais) *## 
MI n.º 080 (16.07.2013)

>100 U.F.C. / 100ml

Quantificação de Enterococos intestinais (Estreptococus Fecais)*# 
ISO 7899-2: 2000

72 U.F.C. / 100ml

Pesquisa e quantificação de bactérias coliformes termotolerantes 
(Coliformes Fecais) *##  
MI nº 080 (16.07.2013)

65 U.F.C. / 100ml

Alcanena, 15 de Junho de 2015

O Técnico A Diretora de Laboratórios

Carla Carvalho Eng.ª Aida Marques



O original deste relatório apenas é válido com o selo branco.

Os resultados constantes deste relatório referem-se apenas aos ensaios efectuados sobre as amostras tal
qual recebidas no laboratório. É proibida a reprodução, excepto integral, deste relatório sem autorização
prévia.

CTIC - Centro Tecnológico das Indústrias do Couro
Apartado 158 - S. Pedro - 2384-909 Alcanena
Tel 249 889 190 - Fax 249 889 199 - email@ctic.pt
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Relatório de Ensaios n.º 2015/03606 Versão: 3    Relatório Definitivo

Laboratório de Análises Químicas

Ensaios efectuados / Método(s) de Ensaio Resultados Unidades

Metais Pesados 
Fósforo (P)  
PE  4113/3:2012 (edição nº 3)

< 0,15 (LQ) mg/l

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) 
Benzo(a)pireno *# 
PAFQ18 (versão 5)

< 0,008 (LQ) µg/l

Benzo(b)fluoranteno  *# 
PAFQ18 (versão 5)

< 0,008 (LQ) µg/l

Benzo(g,h,i)perileno *# 
PAFQ18 (versão 5)

< 0,008 (LQ) µg/l

Benzo(k)fluoranteno *# 
PAFQ18 (versão 5)

< 0,0080 (LQ) µg/l

Indeno(123,cd)pireno *# 
PAFQ18 (versão 5)

< 0,016 (LQ) µg/l

Soma dos compostos PAH's *# 
PAFQ18 (versão 5) 

< 0,016 (LQ) µg/l

Azoto Amoniacal (NH4) 
PE 4052/3:2012 (edição nº 3)

< 0,12 (LQ) mg/l

Carência Bioquímica de Oxigénio  (CBO5) 
ISO 5815-1:2003

4,6 mg/l

Condutividade Eléctrica a 20ºC 
NP EN 27888:1996

7,8E+2 µS/cm

Carência Química de Oxigénio (CQO)* 
DIN 38409:1980

27 mg/l

Hidrocarbonetos totais *# 
CSN 75 7505

0,20 mg/l

Nitratos (NO3-)  
PE  4022/2:2012 (edição nº 2)

1,2E+2 mg/l

Oxigénio Dissolvido  (O2) 
ASTM D888:2012

90 % saturação

Óleos e Gorduras   
PE 4024/3:2012 (edição nº 3)

< 2 (LQ) mg/l

pH 
NP 411:1966

7,0 (23 ºC) ---

Sólidos em Suspensão 
EN 872:2005

< 10 (LQ) mg/l

Temperatura * 
NP 410:1966

19,8 ºC



O original deste relatório apenas é válido com o selo branco.

Os resultados constantes deste relatório referem-se apenas aos ensaios efectuados sobre as amostras tal
qual recebidas no laboratório. É proibida a reprodução, excepto integral, deste relatório sem autorização
prévia.

CTIC - Centro Tecnológico das Indústrias do Couro
Apartado 158 - S. Pedro - 2384-909 Alcanena
Tel 249 889 190 - Fax 249 889 199 - email@ctic.pt
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Relatório de Ensaios n.º 2015/03606 Versão: 3    Relatório Definitivo

Laboratório de Análises Químicas

 SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
Os filtros utilizados no ensaio Sólidos em Suspensão são da marca Whatman e do tipo GF/C (47 mm).

Alcanena, 15 de Junho de 2015

O Responsável do Laboratório

Eng.º Pedro Moleiro

Este Relatório é uma adenda ao Relatório de Ensaio nº 2015/03116



O original deste relatório apenas é válido com o selo branco.

Os resultados constantes deste relatório referem-se apenas aos ensaios efectuados sobre as amostras tal
qual recebidas no laboratório. É proibida a reprodução, excepto integral, deste relatório sem autorização
prévia.

CTIC - Centro Tecnológico das Indústrias do Couro
Apartado 158 - S. Pedro - 2384-909 Alcanena
Tel 249 889 190 - Fax 249 889 199 - email@ctic.pt
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Fábrica Torrejana, S.A.
Casal da Amendoeira - Apartado 2
2354-908 RIACHOS

Relatório de Ensaios n.º 2015/03607 Versão: 3    Relatório Definitivo

Tipo de amostra: Águas Naturais

Origem: Rios

Amostragem: Pontual (amostrado por: CTIC)

Nº da amostra: 1502628

Ref.ª do cliente: Ribeiro - Descarga Água residual Jusante

Data de recolha: 07-05-2015

Data de recepção: 08-05-2015

Data início análise: 08-05-2015

Data fim análise: 12-06-2015

Análises Microbiológicas

* - O ensaio assinalado não está incluído no âmbito da acreditação do CTIC. # - O ensaio assinalado foi subcontratado e
está acreditado. ## - O ensaio assinalado foi subcontratado e não está acreditado.  "< x (LQ)": Resultado considerado
inferior ao limite de quantificação (x). "< x (LD)": Resultado considerado inferior ao limite de detecção (x).

Ensaios efectuados / Método(s) de Ensaio Resultados Unidades

Quantificação de Bactérias Coliformes (Coliformes Totais) *## 
MI n.º 080 (16.07.2013)

>100 U.F.C. / 100ml

Quantificação de Enterococos intestinais (Estreptococus Fecais)*# 
ISO 7899-2: 2000

78 U.F.C. / 100ml

Pesquisa e quantificação de bactérias coliformes termotolerantes 
(Coliformes Fecais) *##  
MI nº 080 (16.07.2013)

65 U.F.C. / 100ml

Alcanena, 15 de Junho de 2015

O Técnico A Diretora de Laboratórios

Carla Carvalho Eng.ª Aida Marques



O original deste relatório apenas é válido com o selo branco.

Os resultados constantes deste relatório referem-se apenas aos ensaios efectuados sobre as amostras tal
qual recebidas no laboratório. É proibida a reprodução, excepto integral, deste relatório sem autorização
prévia.

CTIC - Centro Tecnológico das Indústrias do Couro
Apartado 158 - S. Pedro - 2384-909 Alcanena
Tel 249 889 190 - Fax 249 889 199 - email@ctic.pt
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Relatório de Ensaios n.º 2015/03607 Versão: 3    Relatório Definitivo

Laboratório de Análises Químicas

Ensaios efectuados / Método(s) de Ensaio Resultados Unidades

Metais Pesados 
Fósforo (P)  
PE  4113/3:2012 (edição nº 3)

< 0,15 (LQ) mg/l

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) 
Benzo(a)pireno *# 
PAFQ18 (versão 5)

< 0,008 (LQ) µg/l

Benzo(b)fluoranteno  *# 
PAFQ18 (versão 5)

< 0,008 (LQ) µg/l

Benzo(g,h,i)perileno *# 
PAFQ18 (versão 5)

< 0,008 (LQ) µg/l

Benzo(k)fluoranteno *# 
PAFQ18 (versão 5)

< 0,0080 (LQ) µg/l

Indeno(123,cd)pireno *# 
PAFQ18 (versão 5)

< 0,016 (LQ) µg/l

Soma dos compostos PAH's *# 
PAFQ18 (versão 5) 

< 0,016 (LQ) µg/l

Azoto Amoniacal (NH4) 
PE 4052/3:2012 (edição nº 3)

< 0,12 (LQ) mg/l

Carência Bioquímica de Oxigénio  (CBO5) 
ISO 5815-1:2003

4,1 mg/l

Condutividade Eléctrica a 20ºC 
NP EN 27888:1996

7,6E+2 µS/cm

Carência Química de Oxigénio (CQO)* 
DIN 38409:1980

< 25 (LQ) mg/l

Hidrocarbonetos totais *# 
CSN 75 7505

0,076 mg/l

Nitratos (NO3-)  
PE  4022/2:2012 (edição nº 2)

1,1E+2 mg/l

Oxigénio Dissolvido  (O2) 
ASTM D888:2012

84 % saturação

Óleos e Gorduras   
PE 4024/3:2012 (edição nº 3)

< 2 (LQ) mg/l

pH 
NP 411:1966

7,7 (22 ºC) ---

Sólidos em Suspensão 
EN 872:2005

< 10 (LQ) mg/l

Temperatura * 
NP 410:1966

18,4 ºC



O original deste relatório apenas é válido com o selo branco.

Os resultados constantes deste relatório referem-se apenas aos ensaios efectuados sobre as amostras tal
qual recebidas no laboratório. É proibida a reprodução, excepto integral, deste relatório sem autorização
prévia.

CTIC - Centro Tecnológico das Indústrias do Couro
Apartado 158 - S. Pedro - 2384-909 Alcanena
Tel 249 889 190 - Fax 249 889 199 - email@ctic.pt
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Relatório de Ensaios n.º 2015/03607 Versão: 3    Relatório Definitivo

Laboratório de Análises Químicas

 SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
Os filtros utilizados no ensaio Sólidos em Suspensão são da marca Whatman e do tipo GF/C (47 mm).

Alcanena, 15 de Junho de 2015

O Responsável do Laboratório

Eng.º Pedro Moleiro

Este Relatório é uma adenda ao Relatório de Ensaio nº 2015/03117



EWS | AQUACARE TECHNOLOGY | LABORATORIO DE ANALISES 
w. www.aquacare.pt | @. geral@aquacare.pt | t. 249 811 084 | f. 249 811 064 

 
 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº 14375 
 

 
 

N.º Requisição: - Requisitante: 
 TORREJANA 
  
 
 RIACHOS 

Local de recolha: Torrejana – Riachos 
Codificação: ETAR Data de recolha:27/08 -28/08/2014 
Data de receção: 29/08/2014  Data de conclusão: 16/09/2014 
Tipo de Amostra: Composta Responsável pela colheita: Pedro Santos 
Natureza da amostra: água residual  
Analista: Biogerm – 25718/14 - Q   
 

 
 
 
Resultados 
 
 

Parâmetros Resultados Unidade VR VL Método Analítico 

Parâmetros Físico-Químicos 

Carência Bioquímica de Oxigénio 479 mg/L O2 - - SMEWW 5210 D 

Carência Química de Oxigénio 741 mg/L O2 - - SMEWW 5220 D 

Sólidos Suspensos Totais 143 mg/L - - SMEWW 2540 D 

Óleos e Gorduras <5 mg/L - - SMEWW 5520 D 

Fósforo 24 mg/L P - - SMEWW 4500-P.B.E. 

pH 6,5 a 24,0ºC Escala de Sorensen - - SMEWW 4500 H+ 

Azoto Total 42 mg/L N - - Calculo 

Hidrocarbonetos totais            <5 mg/L - - SMEWW 5520 D.F 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                                                          Torres Novas, 16 de Setembro de 2014 
 
 

                                                                                                                                                  
 

                                                                                                                                    (Pedro Santos)  

 
 
                                                                                                                                                             TECNICO 



EWS | AQUACARE TECHNOLOGY | LABORATORIO DE ANALISES 
w. www.aquacare.pt | @. geral@aquacare.pt | t. 249 811 084 | f. 249 811 064 

 
 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº 14384 
 

 
 

N.º Requisição: - Requisitante: 
 TORREJANA 
  
 
 RIACHOS 

Local de recolha: Torrejana – Riachos 
Codificação: ETAR Data de recolha:25/09 -26/09/2014 
Data de receção: 30/09/2014  Data de conclusão: 14/10/2014 
Tipo de Amostra: Composta Responsável pela colheita: Pedro Santos 
Natureza da amostra: água residual  
Analista: Biogerm – 31976/14 - Q   
 

 
 
 
Resultados 
 
 

Parâmetros Resultados Unidade VR VL Método Analítico 

Parâmetros Físico-Químicos 

Carência Bioquímica de Oxigénio 363 mg/L O2 - - SMEWW 5210 D 

Carência Química de Oxigénio 865 mg/L O2 - - SMEWW 5220 D 

Sólidos Suspensos Totais 83 mg/L - - SMEWW 2540 D 

Óleos e Gorduras 13 mg/L - - SMEWW 5520 D 

Fósforo 4 mg/L P - - SMEWW 4500-P.B.E. 

pH 8 a 24,0ºC Escala de Sorensen - - SMEWW 4500 H+ 

Azoto Total 29 mg/L N - - Calculo 

Hidrocarbonetos totais  <5 mg/L - - SMEWW 5520 D.F 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                                                          Torres Novas, 14 de Outubro de 2014 

                                                                                                                               
                                                                                                                                                             TECNICO 

                                                                                                                             (Marta Martinho) 

 



EWS | AQUACARE TECHNOLOGY | LABORATORIO DE ANALISES 
w. www.aquacare.pt | @. geral@aquacare.pt | t. 249 811 084 | f. 249 811 064 

 
 

 
BOLETIM DE ANÁLISE Nº 14447 – R1 

 
 
 

N.º Requisição: - Requisitante: 
 TORREJANA 
  
 
 RIACHOS 

Local de recolha: Torrejana – Riachos 
Codificação: TR ETAR Saida Data de recolha:20 - 21/11/2014 
Data de receção: 24/11/2014  Data de conclusão: 11/12/2014 
Tipo de Amostra: Composta Responsável pela colheita: Marta Martinho 
Natureza da amostra: água residual  
Analista: Biogerm–39280/14–Q.V2   
 

 
 
 
Resultados 
 
 

Parâmetros Resultados Unidade VR VL Método Analítico 

Parâmetros Físico-Químicos 

Carência Bioquímica de Oxigénio 260 mg/L O2 - - SMEWW 5210 D 

Carência Química de Oxigénio 417 mg/L O2 - - SMEWW 5220 D 

Sólidos Suspensos Totais 86 mg/L - - SMEWW 2540 D 

Óleos e Gorduras 6 mg/L - - SMEWW 5520 D 

Fósforo 3,4 mg/L P - - SMEWW 4500-P.B.E. 

pH 6,5 a 20ºC Escala de Sorensen - - SMEWW 4500 H+ 

Azoto Total 8 mg/L N - - Calculo 

Hidrocarbonetos totais  <5 mg/L - - SMEWW 5520 D.F 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                                                          Torres Novas, 26 de Dezembro de 2014 

                                                                                                                               
                                                                                                                                                             TECNICO 

                                                                                                                             (Marta Martinho) 

 



EWS | AQUACARE TECHNOLOGY | LABORATORIO DE ANALISES 
w. www.aquacare.pt | @. geral@aquacare.pt | t. 249 811 084 | f. 249 811 064 

 
 

 
BOLETIM DE ANÁLISE Nº 14542 

 
 
 

N.º Requisição: - Requisitante: 
 TORREJANA 
  
 
 RIACHOS 

Local de recolha: Torrejana – Riachos 
Codificação: TR ETAR Saída Data de recolha:17-18/12/2014 
Data de receção: 22/12/2014  Data de conclusão: 15/01/2015 
Tipo de Amostra: Composta Responsável pela colheita: Marta Martinho 
Natureza da amostra: água residual  
Analista: Biogerm – 43308/14 - Q   
 

 
 
 
Resultados 
 
 

Parâmetros Resultados Unidade VR VL Método Analítico 

Parâmetros Físico-Químicos 

Carência Bioquímica de Oxigénio 345 mg/L O2 - - SMEWW 5210 D 

Carência Química de Oxigénio 551 mg/L O2 - - SMEWW 5220 D 

Sólidos Suspensos Totais 218 mg/L - - SMEWW 2540 D 

Óleos e Gorduras 6 mg/L - - SMEWW 5520 D 

Fósforo 15 mg/L P - - SMEWW 4500-P.B.E. 

pH 6,6 a 18ºC Escala de Sorensen - - SMEWW 4500 H+ 

Azoto Total 12 mg/L N - - Calculo 

Hidrocarbonetos totais  16 mg/L - - SMEWW 5520 D.F 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                                                          Torres Novas, 15 de Janeiro de 2015 

                                                                                                                               
                                                                                                                                                             TECNICO 

 (Marta Martinho)   

 



EWS | AQUACARE TECHNOLOGY | LABORATORIO DE ANALISES 
w. www.aquacare.pt | @. geral@aquacare.pt | t. 249 811 084 | f. 249 811 064 

 
 

 
BOLETIM DE ANÁLISE Nº 15014 

 
 
 

N.º Requisição: 150015 Requisitante: 
 TORREJANA 
  
 
 RIACHOS 

Local de recolha: Torrejana – Riachos 
Codificação: TR ETAR Saída Data de recolha:20-21/01-2015 
Data de receção: 22/01/2015  Data de conclusão: 11/02/2015 
Tipo de Amostra: Composta Responsável pela colheita: Marta Martinho 
Natureza da amostra: água residual  
Analista: Biogerm – 1624/15 - Q   
 

 
 
 
Resultados 
 
 

Parâmetros Resultados Unidade VR VL Método Analítico 

Parâmetros Físico-Químicos 

Carência Bioquímica de Oxigénio 184 mg/L O2 - - SMEWW 5210 D 

Carência Química de Oxigénio 310 mg/L O2 - - SMEWW 5220 D 

Sólidos Suspensos Totais 315 mg/L - - SMEWW 2540 D 

Óleos e Gorduras 6 mg/L - - SMEWW 5520 D 

Fósforo 51 mg/L P - - SMEWW 4500-P.B.E. 

pH 7,2 a 19ºC Escala de Sorensen - - SMEWW 4500 H+ 

Azoto Total 15 mg/L N - - Calculo 

Hidrocarbonetos totais  12 mg/L - - SMEWW 5520 D.F 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                                                          Torres Novas, 11 de Fevereiro de 2015 

                                                                                                                               
                                                                                                                                                             TECNICO 

 (Marta Martinho)   

 



EWS | AQUACARE TECHNOLOGY | LABORATORIO DE ANALISES 
w. www.aquacare.pt | @. geral@aquacare.pt | t. 249 811 084 | f. 249 811 064 

 
 

 
BOLETIM DE ANÁLISE Nº 15065 

 
 
 

N.º Requisição: 150029 Requisitante: 
 TORREJANA 
  
 
 RIACHOS 

Local de recolha: Torrejana – Riachos 
Codificação: TR ETAR Saída Data de recolha:15-16/02/2015 
Data de receção: 18/02/2015  Data de conclusão: 11/03/2015 
Tipo de Amostra: Composta Responsável pela colheita: Marta Martinho 
Natureza da amostra: água residual  
Analista: Biogerm – 3936/15 - Q   
 

 
 
 
Resultados 
 
 

Parâmetros Resultados Unidade VR VL Método Analítico 

Parâmetros Físico-Químicos 

Carência Bioquímica de Oxigénio 516 mg/L O2 - - SMEWW 5210 D 

Carência Química de Oxigénio 753 mg/L O2 - - SMEWW 5220 D 

Sólidos Suspensos Totais 90 mg/L - - SMEWW 2540 D 

Óleos e Gorduras 8 mg/L - - SMEWW 5520 D 

Fósforo 4,0 mg/L P - - SMEWW 4500-P.B.E. 

pH 6,4 a 20ºC Escala de Sorensen - - SMEWW 4500 H+ 

Azoto Total 8 mg/L N - - Calculo 

Hidrocarbonetos totais  <5 mg/L - - SMEWW 5520 D.F 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                                                          Torres Novas, 17 de Março de 2015 

                                                                                                                               
                                                                                                                                                             TECNICO 

 (Marta Martinho)   

 



O original deste relatório apenas é válido com o selo branco.

Os resultados constantes deste relatório referem-se apenas aos ensaios efectuados sobre as amostras tal
qual recebidas no laboratório. É proibida a reprodução, excepto integral, deste relatório sem autorização
prévia.

CTIC - Centro Tecnológico das Indústrias do Couro
Apartado 158 - S. Pedro - 2384-909 Alcanena
Tel 249 889 190 - Fax 249 889 199 - email@ctic.pt

Mod428/5 Página 1 de 1

Fábrica Torrejana, S.A.
Casal da Amendoeira - Apartado 2
2354-908 RIACHOS

Relatório de Ensaios n.º 2015/01901 Versão: 1    Relatório Definitivo

Tipo de amostra: Águas Residuais

Origem: ETAR

Amostragem: Desconhecida* (amostrado por: Cliente)

Nº da amostra: 1501660

Ref.ª do cliente: Saída ETARi 25/03/2015 15:50

Data de recepção: 26-03-2015

Data início análise: 26-03-2015

Data fim análise: 02-04-2015

Laboratório de Análises Químicas

* - O ensaio assinalado não está incluído no âmbito da acreditação do CTIC. # - O ensaio assinalado foi subcontratado e
está acreditado. ## - O ensaio assinalado foi subcontratado e não está acreditado.  "< x (LQ)": Resultado considerado
inferior ao limite de quantificação (x). "< x (LD)": Resultado considerado inferior ao limite de detecção (x).

Ensaios efectuados / Método(s) de Ensaio Resultados Unidades

Carência Bioquímica de Oxigénio  (CBO5)  
ISO 5815-1:2003

1,8E+2 mg/l

Carência Química de Oxigénio (CQO)  
DIN 38409:1980

3,1E+2 mg/l

Fósforo Total (P)  
PE  4113/3:2012 (edição nº 3)

3,5 mg/l

Óleos e Gorduras   
PE 4024/3:2012 (edição nº 3)

20 mg/l

pH    
NP 411:1966

6,8 (17 ºC) ---

Sólidos em Suspensão   
EN 872:2005

20 mg/l

 SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater                  
Os filtros utilizados no ensaio Sólidos em Suspensão são da marca Whatman e do tipo GF/C (47 mm).

Alcanena, 06 de Abril de 2015

O Responsável do Laboratório

Eng.º Pedro Moleiro
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BOLETIM DE ANÁLISE Nº 15104 

 
 
 

N.º Requisição: 150057 Requisitante: 
 TORREJANA 
  
 
 RIACHOS 

Local de recolha: Torrejana – Riachos 
Codificação: TR ETAR Saída Data de recolha:08-09/03/2015 
Data de receção: 10/03/2015  Data de conclusão: 26/03/2015 
Tipo de Amostra: Composta Responsável pela colheita: Marta Martinho 
Natureza da amostra: água residual  
Analista: Biogerm – 6350/15 - Q   
 

 
 
 
Resultados 
 
 

Parâmetros Resultados Unidade VR VL Método Analítico 

Parâmetros Físico-Químicos 

Carência Bioquímica de Oxigénio 349 mg/L O2 - - SMEWW 5210 D 

Carência Química de Oxigénio 527 mg/L O2 - - SMEWW 5220 D 

Sólidos Suspensos Totais 86 mg/L - - SMEWW 2540 D 

Óleos e Gorduras 10 mg/L - - SMEWW 5520 D 

Fósforo 74 mg/L P - - SMEWW 4500-P.B.E. 

pH 6,4 a 17ºC Escala de Sorensen - - SMEWW 4500 H+ 

Azoto Total 13 mg/L N - - Calculo 

Hidrocarbonetos totais  <5 mg/L - - SMEWW 5520 D.F 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                                                          Torres Novas, 30 de Março de 2015 

                                                                                                                               
                                                                                                                                                             TECNICO 

 (Marta Martinho)   
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BOLETIM DE ANÁLISE Nº 15143 

 
 
 

N.º Requisição: 150083 Requisitante: 

     TORREJANA 

      RIACHOS 

Local de recolha: Torrejana – Riachos 

Codificação: TR ETAR Saída  

Data de recolha: 15-16/04/2015  

Data de receção: 17/04/2015   

Data de conclusão: 05/05/2015  

Responsável pela colheita: Marta Martinho  

Analista: Biogerm – 10566/15-Q   

 
 
 
Resultados 
 
 

Parâmetros Resultados Unidade VR VL Método Analítico 

Parâmetros Físico-Químicos 

Carência Bioquímica de Oxigénio 344 mg/L O2 - - SMEWW 5210 D 

Carência Química de Oxigénio 551 mg/L O2 - - SMEWW 5220 D 

Sólidos Suspensos Totais 21 mg/L - - SMEWW 2540 D 

Óleos e Gorduras <5 mg/L - - SMEWW 5520 D 

Fósforo 1,2 mg/L P - - SMEWW 4500-P.B.E. 

pH 7,4 a 21ºC Escala de Sorensen - - SMEWW 4500 H+ 

Azoto Total <6 mg/L N - - Calculo 

Hidrocarbonetos totais  <5 mg/L - - SMEWW 5520 D.F 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                                                          Torres Novas, 6 de Maio de 2015 

                                                                                                                               
                                                                                                                                                             TECNICO 

 (Marta Martinho)   

 



O original deste relatório apenas é válido com o selo branco.

Os resultados constantes deste relatório referem-se apenas aos ensaios efectuados sobre as amostras tal
qual recebidas no laboratório. É proibida a reprodução, excepto integral, deste relatório sem autorização
prévia.

CTIC - Centro Tecnológico das Indústrias do Couro
Apartado 158 - S. Pedro - 2384-909 Alcanena
Tel 249 889 190 - Fax 249 889 199 - email@ctic.pt
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Fábrica Torrejana, S.A.
Casal da Amendoeira - Apartado 2
2354-908 RIACHOS

Relatório de Ensaios n.º 2015/02616 Versão: 2    Relatório Definitivo

Tipo de amostra: Águas Residuais
Amostragem: Desconhecida* (amostrado por: Cliente)
Nº da amostra: 1502621
Ref.ª do cliente: Saída EPTARi 06/05/2015 07:00h

Data de recepção: 06-05-2015
Data início análise: 06-05-2015
Data fim análise: 12-05-2015

Laboratório de Análises Químicas

* - O ensaio assinalado não está incluído no âmbito da acreditação do CTIC. # - O ensaio assinalado foi subcontratado e
está acreditado. ## - O ensaio assinalado foi subcontratado e não está acreditado.  "< x (LQ)": Resultado considerado
inferior ao limite de quantificação (x). "< x (LD)": Resultado considerado inferior ao limite de detecção (x).

Ensaios efectuados / Método(s) de Ensaio Resultados Unidades

Carência Química de Oxigénio (CQO) 
DIN 38409:1980

8,4E+2 mg/l

Fósforo Total (P)  
PE  4113/3:2012 (edição nº 3)

2,8 mg/l

pH 
NP 411:1966

6,7 (23 ºC) ---

Sólidos em Suspensão 
EN 872:2005

16 mg/l

 SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
Os filtros utilizados no ensaio Sólidos em Suspensão são da marca Whatman e do tipo GF/C (47 mm).

Alcanena, 12 de Maio de 2015

O Responsável do Laboratório

Eng.º Pedro Moleiro

Carência Bioquímica de Oxigénio  (CBO5) 
ISO 5815-1:2003

3,9E+2 mg/l

Óleos e Gorduras   
PE 4024/3:2012 (edição nº 3)

16 mg/l
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ANEXO E – Paisagem 
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 Fábrica Torrejana - Vista Sul 
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Fábrica Torrejana – Vista Noroeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fábrica Torrejana – Vista Este 
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Fábrica Torrejana – Vista Nordeste 
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Fábrica Torrejana – Panorâmica do topo do tanque T119 

 

 

 

 

 

 

 

Fábrica Torrejana – Panorâmica do topo do tanque T123 
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ANEXO F – Processos Camarários 


