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1.  Introdução 
 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

do Projecto de Transferência e Modernização da Unidade Industrial da Correia & Correia 

localizada no concelho da Sertã. 

 

O Projecto consiste na instalação de uma nova unidade industrial da firma Correia & Correia 

que tem como actividades o tratamento prévio de óleos usados e águas oleosas pelo processo 

de decantação, o tratamento de lamas oleosas pelo processo de desidratação e ainda o 

armazenamento temporário de outros resíduos. A nova unidade será instalada na área de 

expansão da Zona Industrial da Sertã.  

 

Far-se-á assim a transferência da actividade das actuais instalações localizadas no Outeiro da 

Lagoa, também no concelho da Sertã. Esta transferência envolve, para além da modernização 

do processo, a desactivação das actuais instalações, em operação há cerca de 10 anos. 

 

O projecto das novas instalações industriais da firma Correia & Correia encontra-se 

actualmente na fase de Estudo Prévio.  

 

O proponente do projecto é a firma Correia & Correia Lda., Sociedade Comercial por Quotas, 

Matrículada com o n.º 325 na Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Tem sede no 

Outeiro da Lagoa, 6100-673 Sertã, podendo ser utilizados os seguintes contactos: Telefone 

274 603 419; Fax 274 603 715; e-mail correia.correira@oninet.pt. 

 

De acordo com o Artigo 8º do Decreto-Lei n.º 109/91, de 15 de Março, a entidade licenciadora 

é a Delegação Regional de Economia do Centro. 

 

O EIA foi desenvolvido com o objectivo de responder aos requisitos do Decreto-Lei 

n.º 69/2000, de 3 de Maio, tendo sido elaborado pela firma RECURSO, Estudos e Projectos de 

Ambiente e Planeamento, Lda., durante os meses de Setembro a Dezembro de 2002. 

 

O EIA foi elaborado no enquadramento fornecido pela Proposta de Definição do Âmbito (PDA), 

apresentada em 01/08/02, e da deliberação da Comissão de Avaliação (CA), emitida em 

12/09/02. A PDA contemplou uma avaliação dos potenciais efeitos do projecto tendo indicado 

os factores relevantes a abordar no EIA. 

 

 

2.  A Unidade industrial 
 

2.1.  Objectivos e necessidade do projecto 
 

Os objectivos do Projecto são, de acordo com o proponente, efectuar o armazenamento e 

tratamento prévio de óleos usados produzidos em Portugal por forma a que seja possível a sua 

posterior valorização. Pretende-se com o presente projecto construir uma unidade moderna 

numa zona industrial infraestruturada e efectuar a desactivação das actuais instalações. O 

proponente pretende assim construir de raiz uma nova instalação que permita dar resposta às 

necessidades do mercado, que cada vez mais aponta para uma gestão global dos resíduos.  
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Face à tendência de crescimento do mercado dos óleos usados, o proponente evidencia a 

necessidade de reformular e ampliar as actuais instalações, que se encontram a laborar a 

título provisório, conforme parecer da Comissão de Coordenação da Região Centro. 

 

A escolha do concelho da Sertã para a sua localização prende-se com o facto da actual 

unidade a desactivar se encontrar implantada neste mesmo concelho, não havendo assim 

lugar a significativas transferências dos postos de trabalho. Por outro lado, a futura 

localização na zona industrial da Sertã, vai permitir uma melhoria das actuais condições de 

acessibilidade, devido à proximidade do IC8 e a instalação da unidade numa zona 

devidamente infraestruturada e vocacionada para a actividade industrial. 

 
2.2.  Principais características do projecto 

 
2.2.1.  Localização do projecto 

 

As novas instalações da firma Correia & Correia serão construídas na Área de Expansão da 

Zona Industrial do concelho da Sertã, localizada na freguesia e concelho da Sertã no Distrito 

de Castelo Branco (Carta 1). Esta área industrial situa-se a Noroeste da vila da Sertã, junto à 

EN2 e ao IC8. A área de implantação da nova unidade industrial da firma Correia & Correia 

localiza-se em espaço industrial definido pelo Plano Director Municipal da Sertã e enquadra-se 

ainda no Plano de Pormenor de Expansão da Zona Industrial da Sertã. 

 

Na zona industrial onde será implantada a unidade existem já diversas unidades em laboração 

e outras em instalação (ver Figuras 1 e 2). Toda a área envolvente encontra-se 

profundamente alterada em termos de topografia, com alguns terrenos alvo de 

terraplanagens recentes. 

 

2.2.2. Descrição da unidade 
 

A instalação irá ocupar uma plataforma de cerca de 18.000 m2, correspondente à área total 

impermeabilizada. A área coberta por edifícios é de aproximadamente 5.500 m2. 

 

O projecto apresentado pela firma Correia & Correia está dimensionado para poder efectuar o 

tratamento prévio de 22.000 t/ano de óleos usados, 2.000 t/ano de águas oleosas, e ainda 

efectuar o tratamento de 2.600 t/ano de lamas oleosas. Na unidade será ainda efectuado o 

armazenamento temporário de 300 m3/ano de resíduos. 

 

Estas actividades traduzem-se nas seguintes instalações (ver Carta 2): 

1. Instalação de tratamento prévio dos óleos usados e águas oleosas (báscula, recepção de 

óleos usados, águas oleosas e carga do produto final, instalação de tratamento prévio e 

armazenagem, caldeira); 

2. Instalação de tratamento de lamas oleosas; 

3. Armazenamento temporário de resíduos (sector de resíduos industriais perigosos, sector 

de resíduos industrias banais e triagem de resíduos industriais banais); 

4. Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI); 

5. Outras estruturas (separador de hidrocarbonetos, sistema de drenagem de águas pluviais, 

estação de serviço e ferramentaria, instalações administrativas e auxiliares, posto de 

abastecimento, rede de saneamento, furo artesiano). 
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2.2.3.  Descrição da fase de construção 
 

Para a instalação da unidade industrial será efectuada uma terraplanagem da totalidade do 

terreno pertencente à Correia & Correia por forma a construir duas plataformas. 

 

Relativamente aos Edifícios e Coberturas, será adoptada uma solução de pré-fabricação por 

módulos. Serão empreitadas tipo “chave-na-mão”. As tarefas de construção das plataformas, 

fundações, bacias de retenção e outros trabalhos de betão serão entregues a uma empresa da 

região que, com uma pequena equipa e recorrendo a betão-pronto, assegurará a sua 

execução. 

 

Durante a fase de construção as principais acções são: 

- Remoção da vegetação e decapagem; 

- Terraplanagens e regularização das cotas;  

- Instalação e exploração do estaleiro; 

- Construção dos edifícios fabris e administrativos; 

- Instalação dos equipamentos produtivos e de protecção ambiental; 

- Transporte de pessoas e equipamentos. 

 

2.2.4. Descrição da fase de funcionamento 
 

O Projecto apresentado pela Correia & Correia está dimensionado para poder efectuar o 

tratamento prévio de óleos usados e águas oleosas, pelo processo de decantação, o 

tratamento de lamas oleosas pelo processo de desidratação e ainda efectuar o 

armazenamento temporário de resíduos.  

 

O transporte dos óleos usados e águas oleosas até às instalações da Correia & Correia efectua-

se através de camiões cisterna, propriedade da firma. 

 

Logo após a entrada, os camiões dirigem-se à báscula para ser efectuada a pesagem da carga 

após o que os camiões são encaminhados para a zona de descarga dos óleos usados ou águas 

oleosas. No lado oposto à zona de descarga, existirá uma zona de carga e expedição do 

produto já tratado, por bombagem, para camiões cisterna. 

 

A zona onde é efectuado o tratamento prévio dos óleos é constituída por 10 reservatórios. 

Cinco dos reservatórios recebem os óleos e os outros cinco são usados para armazenar o 

produto final (óleos com tratamento prévio). Adjacente tem-se um conjunto de doze 

reservatórios para o armazenamento e tratamento por decantação de águas oleosas. 

 

O tratamento prévio dos óleos usados baseia-se num processo de decantação e consiste 

basicamente na redução do teor de sedimentos, metais pesados e água, por forma a que o 

óleo depois do tratamento prévio possa ser valorizado, cumprindo as prescrições das 

normativas Nacionais e Europeias. No topo da zona técnica, existe uma caldeira que 

ocasionalmente será utilizada para efectuar o aquecimento dos tanques onde se efectua a 

decantação dos óleos.  

 

A instalação de tratamento de lamas oleosas está localizada num sector fechado do pavilhão 

industrial a construir, onde são reunidas as lamas oleosas produzidas durante o processo de 

decantação dos óleos e as lamas recolhidas nas instalações dos clientes da Correia & Correia. 

O tratamento das lamas é efectuado por desidratação, através da adição de cal viva e mistura 
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mecânica por forma a obter-se um resíduo com uma percentagem de água inferior a 65% - 

requisito essencial para este resíduo ser aceite em aterro devidamente licenciado (aterro de 

resíduos industriais perigosos em Huelva – Espanha). 

 

A instalação de armazenamento temporário de resíduos localiza-se numa outra fracção 

independente desse pavilhão industrial, totalmente coberta, de acesso condicionado e com 

ventilação adequada. Esta área está projectada, para o armazenamento temporário de 

Resíduos Industriais Perigosos e Banais. Terá ainda uma área dedicada à triagem manual de 

resíduos industriais banais. O transporte dos resíduos para destino final autorizado é 

efectuado logo que seja economicamente viável (ou se atinja o limite da capacidade de 

armazenamento). 

 

A Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI) destina-se a tratar o efluente 

industrial com origem nos diversos processos e áreas da unidade. O efluente depois de tratado 

será descarregado na rede pública de águas residuais com uma concentração máxima de 

hidrocarbonetos de 5 mg/l. 

 

O número previsto de trabalhadores, corresponde à transferência da totalidade dos actuais 

postos de trabalho na unidade da Correia & Correia, é de 30 funcionários, dos quais 20 são 

motoristas das viaturas pesadas. 

 

Durante a fase de funcionamento as principais actividades são: 

- Transporte dos óleos usados e outros resíduos; 

- Recepção dos óleos usados e águas oleosas; 

- Decantação dos óleos usados e águas oleosas; 

- Armazenamento do produto final (óleos com tratamento prévio); 

- Expedição do produto final (óleos com tratamento prévio); 

- Tratamento de lamas oleosas; 

- Armazenamento temporário de resíduos; 

- Expedição de resíduos; 

- Tratamento de águas residuais; 

- Presença física da unidade. 

 

2.2.5. Descrição da fase de desactivação 
 

Na fase de desactivação será efectuado o desmantelamento dos equipamentos 

nomeadamente tanques, tubagens, bombas, ETARI, a demolição de bacias de retenção e por 

fim dos edifícios industriais. Como deverá ser mantida a utilização da área para uso 

industrial, a laje de betão permanecerá desde que se encontre em boas condições. 

 

Durante a fase de desactivação do projecto das novas instalações, as principais actividades 

são: 

- Limpeza de superfícies contaminadas e tanques; 

- Desmantelamento de equipamentos e tubagens; 

- Demolições de edifícios e lajes; 

- Transporte de materiais e escombros. 
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2.3. Projectos complementares 
 

A firma Correia & Correia irá construir o arruamento previsto no Plano de Pormenor da 

Expansão da Zona Industrial localizada a Norte dos lotes. Será igualmente da responsabilidade 

da Correia & Correia a construção da rede de drenagem de águas pluviais dos lotes e do 

arruamento. A rede será ligada ao colector existente localizado na EN2, a Poente do terreno 

de implantação.  

 

Associada à construção das novas instalações tem-se ainda a desactivação das actuais 

instalações no Outeiro da Lagoa, estando associadas as seguintes acções: 

- Limpeza de tanques e de superfícies contaminadas; 

- Desmantelamento de equipamentos e tubagens; 

- Avaliação da existência de contaminação de solos e águas; 

- Demolição de edifícios fabris e lajes de betão; 

- Eventual descontaminação de solos e águas; 

- Transporte de materiais. 

 
2.4. Programação temporal estimada das fases de construção, exploração e 

desactivação 
 

Fase de construção: 9 meses com inicio previsto para Junho de 2003; 

Fase de exploração: 35 a 40 anos com início de laboração previsto para Março 

de 2004; 

Fase de desactivação do projecto: 3 meses com inicio no final da vida útil do projecto 

Desactivação das actuais instalações: 2,5 meses com início em Março de 2004. 

 

 

3.  Caracterização da situação de referência 
 

3.1.  Geologia 
 

A zona em análise está inserida numa região geomorfologicamente acidentada, embora em 

alguns locais surjam topografias mais ou menos aplanadas. Mais concretamente, a área de 

implantação da unidade industrial encontra-se numa zona de encosta, com declives pouco 

pronunciados e cotas compreendidas entre os 310 e os 329 m. Toda a área encontra-se 

profundamente alterada em termos morfológicos, devido a terraplanagens recentes, não 

apresenta linhas de água permanentes, sendo a drenagem efectuada pela rede de águas 

pluviais. 

 

Na região estudada, a unidade geológica dominante está representada pelo Grupo da Beiras, o 

qual faz parte integrante do Complexo Xisto-Grauváquico. Esta área encontra-se numa zona 

de risco sísmico intermédio. Não foi encontrada referência, nem é provável a ocorrência, de 

recursos minerais na área a intervencionar tal como não existe qualquer referência à 

existência de monumento geológicos na bibliografia consultada, nem foram detectados no 

trabalho de campo efectuado. 
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3.2. Solo e capacidade de uso 
 

Na área de estudo os solos ocorrentes são incipientes, muito pedregosos e de fraca espessura 

(devido à natureza da rocha-mãe, do tipo de vegetação e à morfologia acidentada do terreno) 

e ácidos. Apresentam uma textura com elevado teor de argila, em que os fenómenos erosivos 

são muito acentuados, e uma fertilidade reduzida e escassa retenção de água. Estas 

características conferem ao solo uma capacidade de uso agrícola nula a reduzida e uma 

capacidade de uso florestal reduzida. A área de estudo pode-se considerar como sendo 

bastante vulnerável aos fenómenos erosivos. O solo apresenta ainda uma permeabilidade 

reduzida que se traduz num risco de contaminação reduzido a médio. 

 
3.3. Águas subterrâneas 

 

As formações rochosas em presença não apresentam em geral água disponível na época seca e 

não contribuem para a recarga dos aquíferos devido à fraca permeabilidade. No que diz 

respeito à vulnerabilidade das águas subterrâneas a fenómenos de contaminação, pode 

classificar-se a área como apresentando uma vulnerável média a reduzida. Analisando a 

tipologia de uso do solo e das actividade industriais presentes será de esperar a existência de 

concentrações nulas ou muito baixas de poluentes nas águas subterrâneas. 

 
3.4. Águas superficiais 

 

O concelho da Sertã encontra-se localizado na bacia hidrográfica do rio Tejo e na sub-bacia 

do rio Zêzere, do qual todas as linhas de água que atravessam o concelho da Sertã são 

afluentes directos ou indirectos. A área em estudo é atravessada por duas pequenas linhas de 

água de características torrenciais que drenam para a Ribeira de Amioso e, desta, para a 

Ribeira da Sertã. 

 

A drenagem superficial, no sentido NW, apresenta características torrenciais evidenciando 

uma elevada capacidade de arraste de materiais e poluentes durante os períodos de maior 

precipitação, devido à topografia e à fraca permeabilidade dos solos. 

 

A informação sobre a qualidade das águas superficiais é escassa, no entanto, as fontes de 

poluição de origem doméstica e industrial são praticamente inexistentes pelo que, em geral, 

a qualidade das águas superficiais deverá ser boa. 

 
3.5. Qualidade do ar 

 

Na Zona Industrial da Sertã, encontram-se já em laboração trinta e três unidades. Às 

actividades presentes na zona industrial não se encontram, normalmente, associadas a 

existência de emissões significativas de poluentes atmosféricos. A influência dos transportes 

rodoviários na qualidade do ar assume um aspecto mais localizado, em virtude da 

descontinuidade das emissões verificadas num grande conjunto das vias, e ainda pelo facto de 

se tratarem de emissões praticamente ao nível do solo.  

 

A inexistência na área em estudo de fontes fixas e móveis significativas, permite concluir que 

a qualidade do ar na área deverá ser boa. Não existem receptores sensíveis na envolvente ao 

projecto. 
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3.6. Ambiente sonoro 
 

As principais fontes de ruído presentes na área são o tráfego na EN2 e no IC8 e o ruído 

proveniente das instalações industriais a operar na zona industrial. Na envolvente próxima do 

terreno de implantação do projecto não existem habitações ou outros usos sensíveis ao ruído. 

As habitações mais próximas encontram-se a cerca de 500 m em linha recta no sentido NW. 

 

A análise dos valores obtidos nas medições efectuadas revela que junto à EN2, quer no 

período diurno quer no período nocturno, a área não pode ser ocupada por actividades 

sensíveis ao ruído. Não existem na envolvente próxima receptores susceptíveis de serem 

incomodados pela alteração do ambiente sonoro do local e envolvente. 

 
3.7. Infra-estruturas de saneamento básico 

 

Em relação às infraestruturas de saneamento básico existentes na zona de implantação da 

unidade, a situação poderá ser considerada satisfatória já que, a Zona Industrial da Sertã 

encontra-se infraestruturada e a zona de expansão será igualmente infraestruturada. Em 

particular, a infraestruturação dos lotes onde vai ser instalada a unidade será efectuada pela 

firma Correia & Correia.  

 

O abastecimento de água é efectuado actualmente a partir de dois furos e de um depósito 

localizado a Sul do local de implantação do projecto. Faz parte do projecto de infraestruturas 

para a área de expansão da Zona Industrial a construção de um novo depósito.  

 

Os efluentes são tratados na ETAR da Sertã na qual são igualmente recebidos os efluentes, 

com as características de efluentes domésticos, de algumas indústrias instaladas na zona 

industrial. A rede de saneamento existente na zona industrial é separativa.  

 

Os resíduos sólidos no concelho da Sertã são recolhidos pela Câmara Municipal e depositados 

na estação de transferência em Proença-a-Nova. Os resíduos são posteriormente 

transportados para o aterro sanitário em Castelo Branco.  

 
3.8. Rede viária e tráfego 

 

As principais ligações rodoviárias da Sertã com o exterior são asseguradas pelo IC8, EN238, 

EN2 e EN 237. 

 

Globalmente, estas vias garantem, face às distâncias dos principais pólos nacionais e 

regionais, uma acessibilidade nacional e regional média a elevada, sobretudo devido à 

presença do IC8 (que atravessa o concelho), que permite aceder a todas as regiões do país. A 

acessibilidade internacional pode considerar-se mediana, dado que apesar das boas condições 

das vias de ligação, as distâncias às fronteiras de Vilar Formoso e do Caia são relativamente 

grandes. 

 

No que diz respeito aos fluxos de tráfego verifica-se na última década um crescimento do 

volume do número de veículos em circulação, sobretudo de ligeiros. As vias em análise 

apresentam em geral volumes de tráfego baixos face à sua capacidade.  
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3.9. Sócio-economia 
 

O concelho da Sertã tem, de acordo com os Censos de 2001, 16.720 habitantes, valor que 

representa uma perda de 8% durante a década de 90, ainda que a freguesia sede de concelho 

apresente um ligeiro crescimento. A sua população revela um envelhecimento bastante 

acentuado.  

 

O sector terciário é aquele que ocupa a maioria da sua população, seguindo-se o sector 

secundário. O sector primário tem perdas acentuadas e é o menos representativo. Os níveis 

de desemprego estão ao nível dos valores nacionais. 

 

A estrutura económica do concelho da Sertã apresenta, tal como o Pinhal Interior Sul, alguma 

diferenciação mas com pouco peso específico nas diversas actividades. As actividades mais 

representativas são o comércio por grosso e a retalho a as indústrias transformadoras. Dentro 

destas, destacam-se as indústrias do sector alimentar e da madeira. 

 
3.10. Evolução previsível na ausência do projecto 

 

Em geral todos os factores ambientais considerados tenderão a sofrer um agravamento a 

médio e longo prazo, uma vez que a área de implantação da unidade industrial em estudo se 

encontra numa Zona Industrial e mesmo que este projecto não seja realizado, outra unidade 

industrial será implantada na área, da mesma forma que outras se implantarão na 

envolvente.  

 

A não concretização do projecto traduzir-se-á ainda no encerramento de uma actividade que 

tem um papel de relevo no desempenho económico de um concelho que apresenta baixas 

taxas de actividade e fraca capacidade do sector industrial. 

 

 

4.  Impactes ambientais e medidas de minimização 
 

4.1. Geologia 
 

4.1.1. Impactes 
 

Fase de construção 
 
• Terraplanagens e regularização das cotas 

 

A alteração topográfica do terreno, resulta num impacte negativo significativo, uma vez que 

esta modificação na morfologia do terreno apresenta um carácter definitivo. 

 

Tendo em consideração que as características geomorfológicas e geológicas da área de 

estudo, podem ocorrer algumas situações pontuais de instabilidade dos taludes, esperando-se 

assim um impacte negativo pouco significativo. 

 
• Instalação e exploração do estaleiro 
• Construção dos edifícios fabris e administrativos 
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A eventual libertação de poluentes pode ter implicações ao nível dos recursos geológicos. No 

entanto dado que a ocorrência destes derrames é muito pouco provável, impacte será 

negativo pouco significativo desde que sejam aplicadas as medidas de minimização e de 

gestão ambiental. 

 

Fase de funcionamento 
 
• Transporte de óleos usados e outros resíduos 
• Decantação dos óleos usados 
• Armazenamento do produto final (óleos com tratamento prévio) 
• Tratamento de lamas oleosas 
• Armazenamento temporário de resíduos 
• Tratamento de águas residuais 

 

Dada a total garantia por parte do projecto que estas substâncias são manuseadas em espaços 

totalmente impermeáveis e que não existe a possibilidade de contaminação, considera-se um 

impacte negligenciável. 

 
• Presença física da unidade 

 

A presença física da unidade industrial traduz-se na impermeabilização de uma área 

significativa e pode provocar situações pontuais de erosão. Considera-se no entanto que a 

acção origina um impacte negligenciável. 

 

Fase de desactivação 
 
• Limpeza de superfícies contaminadas e tanques 
• Desmantelamento de equipamentos e tubagens 

 

Caso estas operações não sejam processadas com o máximo de precaução e segundo o 

faseamento proposto, podem ocorrer derrames acidentais. Considera-se no entanto o impacte 

negativo pouco significativo, desde que sejam aplicados métodos preventivos. 

 
• Demolições de edifícios e lajes 
• Transporte de materiais e escombros 

 

Os derrames acidentais de óleos e combustíveis originam um impacte negativo pouco 

significativo dado a sua pouca probabilidade de ocorrência, desde que sejam aplicadas as 

medidas de gestão ambiental. 

 

4.1.2. Medidas de minimização 
 

Fase de construção 
 

- A preparação do terreno deve ser feita no período seco e o intervalo de tempo entre a 

preparação do terreno e a construção deve ser o menor possível; 

- Deve ser realizada a revegetação, construção de estruturas de suporte, etc.; 

- Devem, ainda, ser asseguradas zonas impermeáveis onde se proceda ao abastecimento 

ou transferência de combustíveis e óleos; 
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- No caso de ocorrer derrame de combustíveis ou óleos, a origem do derrame deve ser 

controlada o mais rapidamente possível e a camada de solo contaminada deve ser 

removida, para evitar a contaminação das águas subterrâneas. 

 
4.2. Solo e capacidade de uso do solo 

 

4.2.1. Impactes 
 

Fase de construção 
 
• Remoção da vegetação e decapagem 

 

A desmatação e decapagem do solo originam a potencial degradação da qualidade dos solos 

por destruição do seu coberto vegetal. Trata-se de um impacte negativo pouco significativo, 

pois trata-se de um solo com uma capacidade de uso baixa. 

 
• Terraplanagens e regularização das cotas 

 

As acções de mobilização do solo, alterações topográficas do terreno e ocupação do solo, 

implicam a perda total do solo em quase toda à área a intervencionar. Traduz-se num 

impacte negativo pouco significativo por se tratar de um solo com uma capacidade de uso 

baixa. 

 

A alteração da topografia local, pode repercutir-se em mudanças na disponibilidade de água 

para os solos e na drenagem interna. Dada a pouca probabilidade de ocorrência trata-se de 

um impacte negligenciável. 

 
• Instalação e exploração do estaleiro 
• Construção dos edifícios fabris e administrativos 

 

Na área de instalação e exploração do estaleiro podem ocorrer problemas de contaminação, 

não só devido ao armazenamento de efluentes líquidos e resíduos sólidos, como também a 

derrames acidentais de óleos e combustíveis. Trata de um impacte negativo pouco 

significativo dada a baixa permeabilidade do solo e desde que se apliquem as devidas medidas 

de minimização. 

 

O uso de maquinaria pesada, pode provocar ainda alterações nas características físicas do 

solo. Trata-se de um impacte negativo mas pouco significativo, tendo em consideração o tipo 

de coberto vegetal e de solo existente na área de implantação e na sua envolvente. 

 

Fase de funcionamento 
 
• Transporte de óleos usados e outros resíduos 
• Decantação dos óleos usados e águas oleosas 
• Armazenamento do produto final (óleos com tratamento prévio) 
• Tratamento de lamas oleosas 
• Armazenamento temporário de resíduos 
• Tratamento de águas residuais 

 

Durante esta fase, há a considerar o potencial contaminante dos materiais manuseados na 

unidade industrial. A contaminação do solo prende-se com a possibilidade de derrame, 
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situação improvável em funcionamento normal pelo que se trata de um impacte 

negligenciável. 

 
• Presença física da unidade 

 

A presença física da unidade industrial pode originar processos de erosão pontuais nas zonas 

de ligação com a envolvente e nos taludes. No entanto, o desconhecimento sobre o 

tratamento dos taludes nesta fase do projecto, determina que este impacte seja 

indeterminado. 

 

Fase de desactivação 
 
• Limpeza de superfícies contaminadas e tanques 
• Desmantelamento de equipamentos e tubagens 

 

O manuseamento de substâncias perigosas (hidrocarbonetos), pode causar a contaminação dos 

recursos geológicos e águas subterrâneas. O impacte será negativo pouco significativo dada a 

baixa probabilidade de ocorrência desde que sejam aplicadas as devidas medidas de 

precaução. 

 
• Demolições de edifícios e lajes 
• Transporte de materiais e escombros 

 

Estas actividades implicam a movimentação de máquinas, o que pode originar derrames 

acidentais de óleos e combustíveis, causando a contaminação do solo e do substrato 

geológico. Estas actividades originam um impacte negativo pouco significativo, dada a sua 

baixa probabilidade de ocorrência se forem aplicadas as medidas de gestão ambiental. 

 

4.2.2. Medidas de minimização 
 

Fase de construção 
- A camada superficial de solo deve ser removida e armazenada em pragas devidamente 

acondicionadas, para posterior aplicação nos taludes a revestir; 

- O revestimento vegetal a utilizar na protecção dos taludes na área de escavação, deve 

estar adaptado às condições prevalecentes na região; 

- O intervalo de tempo entre a preparação do terreno e as acções de construção deve ser 

o menor possível; 

- Devem ser utilizados sistemas de drenagem eficazes, de forma a evitar fenómenos 

erosivos. 

 

Fase de desactivação 
- Caso exista solo contaminado decorrente de uma fuga não detectada, deve proceder-se à 

sua remoção do local para destino adequado ou realizar operações de descontaminação 

do solo no local. 
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4.3. Águas subterrâneas 
 

4.3.1. Impactes 
 

Fase de construção 
 
• Instalação e exploração do estaleiro 
• Construção dos edifícios fabris e administrativos 

 

A eventual libertação de poluentes pode ter implicações ao nível dos recursos geológicos e 

das águas subterrâneas e superficiais. Desde que sejam tomadas as devidas medidas 

preventivas e de gestão ambiental, é reduzida a probabilidade de ocorrência de 

contaminação do substrato rochoso. O impacte será negativo pouco significativo, dado que a 

ocorrência destes derrames é muito pouco provável e que a possibilidade destes 

contaminantes atingirem os aquíferos é reduzida. 

 

Fase de funcionamento 
 
• Transporte de óleos usados e outros resíduos 
• Decantação dos óleos usados 
• Armazenamento do produto final (óleos com tratamento prévio) 
• Tratamento de lamas oleosas 
• Armazenamento temporário de resíduos 
• Tratamento de águas residuais 

 

Dada a garantia por parte do projecto que estas substâncias são manuseadas em espaços 

totalmente impermeáveis e que não existe a possibilidade de contaminação, considera-se que 

se trata de um impacte negligenciável. 

 
• Furo artesiano 

 

Face ao baixo valor da captação não se prevê que venha a ter interferência na quantidade de 

água disponível na captações de água subterrânea existentes na envolvente. Resulta por isso 

num impacte negligenciável.  

 

Fase de desactivação 
 
• Limpeza de superfícies contaminadas e tanques 
• Desmantelamento de equipamentos e tubagens 

 

Para estas acções, os impacte resultam do manuseamento de substâncias contaminantes. 

Trata-se de um impacte negativo que se considerou como sendo pouco significativo, desde 

que sejam aplicados métodos preventivos. 

 
• Demolições de edifícios e lajes 
• Transporte de materiais e escombros 

 

Estas actividade implicam a movimentação de máquinas, podendo causar derrames acidentais 

de óleos e combustíveis. Estas acções originam um impacte negativo, pouco significativo dado 

a sua baixa probabilidade de ocorrência e desde que sejam aplicadas as medidas preventivas. 
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4.3.2. Medidas de minimização 
 

As medidas de minimização para evitar possíveis impactes nas águas subterrâneas, foram 

anteriormente enumeradas nos descritores geologia e solo. 

 
4.4. Águas superficiais 

 

4.4.1. Impactes 
 

Fase de funcionamento 
 
• Decantação dos óleos usados e águas oleosas 
• Tratamento de lamas oleosas 
• Tratamento de águas residuais 

 

O impacte resultante da rejeição do efluente produzido na Correia & Correia nas águas 

superficiais deverá ser negativo pouco significativo uma vez que a unidade terá uma Estação 

de Tratamento do Efluente Industrial (ETARI) e um separador de hidrocarbonetos para 

tratamento das águas pluviais e de escorrência. 

 

Fase de desactivação 
 
• Limpeza de superfícies contaminadas e tanques 

 

O efluente líquido gerado pelas actividades de lavagem de tanques e tubagens assim como de 

bacias de retenção e pavimentos deverá ser canalizado para os sistemas de tratamento 

existentes na unidade ou recolhidos e submetidos a tratamento em unidade licenciada. Se 

estas medidas forem tomadas o impacte gerado pela desactivação da unidade deverá ser 

negativo pouco significativo. 

 

4.4.2. Medidas de minimização 
 

Fase de funcionamento 
 
• Limpeza e manutenção dos separadores de hidrocarbonetos instalados na unidade. 

 
4.5. Qualidade do ar 

 

4.5.1. Impactes 
 

Fase de construção 
 
• Remoção da vegetação e decapagem  
• Terraplanagens e regularização de cotas 

 

Estas operações vão gerar quantidades significativas de partículas em suspensão. O impacte 

deverá ser negativo pouco significativo uma vez que não existem receptores sensíveis na 

envolvente. 
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Fase de funcionamento 
 
• Transporte dos óleos usados e outros resíduos 

 

Do transporte rodoviário dos óleos e outros resíduos resulta a emissão de poluentes 

atmosféricos. O impacte associado será negativo pouco significativo, uma vez que implica 

alterações reduzidas na qualidade do ar. 

 
• Decantação dos óleos e águas oleosas 

 

No processo de decantação dos óleos usados a principal fonte de poluentes atmosféricos é a 

caldeira de vapor. As emissões de poluentes como resultado do funcionamento da caldeira, 

deverão estar dentro dos limites legais aplicados para este tipo de fontes e o acréscimo de 

poluentes não deverá provocar uma degradação da qualidade do ar local pelo que o impacte 

esperado deverá ser negativo pouco significativo. 

 
• Tratamento das lamas oleosas 

 

Da operação de tratamento das lamas oleosas estima-se a emissões de partículas e compostos 

orgânicos voláteis provenientes do sistema de exaustão do edifício de tratamento das lamas 

oleosas. O sistema de exaustão está equipado com filtros para retenção de partículas pelo 

que a emissão deste poluente para atmosfera deverá ser reduzido. O impacte deverá ser 

negativo pouco significativo  devido à pequena quantidade de poluentes esperados.  

 

4.5.2. Medidas de minimização 
 

Fase de construção 
 

- Aspersão periódica e regular das áreas de trabalho e dos caminhos não pavimentados; 

- Reduzir a velocidade dos veículos em estradas ou caminhos não pavimentados; 

- Todo o transporte de materiais excedentes e/ou de construção, deverá ser efectuado em 

veículos com cobertura. 

- A maquinaria e veículos utilizados durante a execução do projecto deverão estar em 

perfeito estado de conservação e manutenção. 

 

Fase de funcionamento 
 

- Manutenção regular dos queimadores da caldeira para garantir uma queima completa do 

combustível. 

 
4.6. Ambiente sonoro 

 

4.6.1. Impactes 
 

Fase de construção 
 
• Remoção da vegetação e decapagem 
• Terraplanagens e regularização das cotas 
• Construção de edifícios fabris e administrativos 
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As actividades de construção envolvem normalmente diversas operações ruidosas, 

nomeadamente através da utilização de maquinas, equipamentos e veículos pesados. O 

impacte será negativo pouco significativo devido à ausência de receptores sensíveis ao ruído. 

 

Fase de funcionamento 
 
• Decantação dos óleos e águas oleosas 

 

Dado o pequeno acréscimo nos níveis de ruído na envolvente decorrente do funcionamento 

dos equipamentos o impacte será negativo pouco significativo. 

 
• Transporte de óleos usados e outros resíduos 

 

O impacte esperado como resultado do funcionamento da unidade deverá ser negativo pouco 

significativo dado que nos percursos a utilizar não ocorre o atravessamento de nenhuma zona 

sensível ao ruído. 

 
4.7. Infra-estruturas de saneamento básico 

 

4.7.1. Impactes 
 

Fase de construção 
 
• Instalação e exploração do estaleiro 

 

Os resíduos gerados compatíveis com o sistema concelhio de recolha e tratamento de RSUs 

(embalagens de metal e plástico) deverão ter um impacte no sistema de recolha e tratamento 

de RSU negativo pouco significativo dado que os quantitativos produzidos não deverão 

comprometer a capacidade do sistema. 

 

Fase de funcionamento 
 
• Abastecimento de águas às instalações 

 

A Correia & Correia irá recorrer a um furo artesiano para efectuar o abastecimento de água à 

unidade pelo que o impacte do funcionamento da unidade nas infraestruturas de 

abastecimento será, neste cenário, nulo.  

 
• Tratamento de águas residuais 

 

O efluente produzido na unidade da Correia & Correia corresponde a 2% do caudal diário do 

afluente à ETAR no horizonte do projecto. Em termos qualitativos, o efluente produzido à 

saída da ETARI da unidade da Correia & Correia é previsivelmente compatível com o 

tratamento biológico da ETAR da Sertã. Face ao desconhecimento do funcionamento actual 

da ETAR da Sertã o impacte do efluente produzido na unidade sobre esta infraestrutura é 

indeterminado. 

 

 

 

 

Correia & Correia, Lda. Resumo não técnico 

 

15



 
 

• Armazenagem temporária de resíduos 

 

Durante a fase de funcionamento da unidade os resíduos gerados compatíveis com o sistema 

concelhio são as Embalagens de metal, plástico e compósitas. O impacte previsível no sistema 

de recolha e tratamento de RSU deverá ser negativo pouco significativo. 

 
4.8. Rede viária e tráfego 

 

4.8.1. Impactes 
 

Fase de funcionamento 
 
• Transporte de óleos usados e outros resíduos 

 

A unidade industrial da Correia & Correira gerará um fluxo de tráfego que não será suficiente 

para introduzir perturbação nas condições de circulação. Considera-se assim que o impacte 

sobre a rede viária e tráfego é negativo pouco significativo. 

 

4.8.2. Medidas de minimização 
 

Fase de funcionamento 
 

- A saída dos camiões deverá processar-se fora dos períodos de maior utilização do 

arruamento de acesso e da EN2.  

 
4.9. Sócio-economia 

 

4.9.1.  Impactes 
 

Fase de construção 
 

• Conjunto de todas as operações 

 

A procura local da mão-de-obra no sector da construção civil para executar a construção do 

empreendimento resultará num impacte positivo pouco significativo, em virtude da curta 

duração das obras. 

 

Fase de funcionamento 

 

• Conjunto de todas as operações 

 

O funcionamento da unidade acarretará impactes positivos, considerando que transferência 

evitará o encerramento de uma actividade que tem um papel de relevo no desempenho 

económico de um concelho que apresenta baixas taxas de actividade e fraca capacidade do 

sector industrial. Este impacte será no entanto pouco significativo em virtude do pequeno 

número de pessoas afectadas e por se tratar da continuidade de uma actividade existente. 
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Fase de desactivação 

 

• Conjunto de todas as operações 

 

As actividades de desactivação são essencialmente de construção civil tendo impactes 

similares aos da fase de construção, pelo que o impacte é pouco significativo. 

 

 
4.10. Resíduos industriais 

 

4.10.1. Impactes 
 

Fase de construção 
 
• Instalação e exploração do estaleiro 

 

Os resíduos produzidos durante a fase de construção que não são RSU poderão ser 

temporariamente armazenados e enviados a destino adequado. A correcta gestão dos resíduos 

produzidos determina um impacte negativo pouco significativo, uma vez que a produção de 

resíduos nesta fase não deverá afectar a capacidade do sistema de gestão. 

 

Fase de funcionamento 
 
• Transporte de óleos usados e outros resíduos 
• Tratamento de óleos e águas oleosas 

 

Esta unidade vai continuar a efectuar, à semelhança da actividade actual da firma Correia & 

Correia, a recolha de óleos usados a nível nacional e o seu tratamento prévio. O impacte 

associado a esta actividade é positivo significativo uma vez que a unidade recolhe e faz o 

tratamento prévio de resíduos com características de grande perigosidade para o ambiente se 

não forem correctamente geridos. 

 
• Tratamento das lamas oleosas 

 

Como resultado do processo tratamento das lamas oleosas são produzidos resíduos perigosos a 

encaminhar para um aterro devidamente licenciado. O impacte gerado como resultado da 

produção e deposição final das lamas oleosas deverá ser um impacte negativo pouco 

significativo uma vez que os quantitativos produzidos pela unidade não deverão pôr em causa 

a capacidade do aterro. 

 
• Armazenamento temporário de resíduos 

 

O proponente compromete-se a enviar os resíduos armazenados temporariamente na sua 

unidade para destinos ambientalmente correctos e para entidades licenciadas. A recolha de 

resíduos produzidos em unidades industriais, o seu registo e correcta gestão, nomeadamente 

através da promoção da triagem no produtos, apresenta potencialmente um impacte positivo 

significativo.  
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Fase de desactivação 
 
• Limpeza de superfícies contaminadas e tanques 
• Desmantelamento de equipamentos e tubagens 
• Demolições de edifícios e lajes 
• Transporte de materiais e escombros 

 

Os resíduos produzidos durante a fase de desactivação que não são RSU, poderão ser 

temporariamente armazenados e depois enviados a destino adequado. A correcta gestão dos 

resíduos produzidos determina um impacte negativo pouco significativo face à evolução 

previsível do sistema nacional de resíduos industriais. 

 

 

5. Incidências ambientais da desactivação das actuais 
instalações 
 

A desactivação das actuais instalações da firma Correia & Correia no Outeiro da Lagoa é um 

dos projectos complementares do actual projecto em análise. A desactivação está prevista 

ocorrer logo após o início da actividade da firma nas novas instalações. A duração prevista é 

de dois meses e meio. A Correia & Correia propõe-se desmantelar toda a instalação, efectuar 

a remoção de todos os equipamentos e edifícios, por forma a que o terreno possa, 

futuramente, ser usado para habitação. As actividades que podem estar associadas a este tipo 

de intervenção são: 

 

- Limpeza de tanques e superfícies contaminadas; 

- Desmantelamento de equipamentos e tubagens; 

- Avaliação da existência de contaminação de solos e águas; 

- Demolição de edifícios e lajes; 

- Eventual descontaminação de solos e águas; 

- Transporte de materiais. 

 

A Correia & Correia propõe-se a controlar as actividades de desmantelamento por forma a 

precaver e identificar quaisquer passivos ambientais que se detectem, nomeadamente 

através de monitorização de parâmetros como a qualidade dos solos. 

 

Os principais materiais que poderão ser utilizados na desactivação da unidade são: 

- Água; 

- Materiais de limpeza (desperdícios, material absorvente, detergentes, etc.) 

- Energia eléctrica; 

- Gasóleo para os veículos de transporte. 

 

Os principais efluentes, resíduos e emissões previstos são: 

- Águas contaminadas com hidrocarbonetos; 

- Sucata diversa; 

- Entulhos provenientes das demolições; 

- Eventualmente, solos contaminados; 

- Poeiras; 

- Ruído. 
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No sentido de minimizar os impactes decorrentes das actividades sobre o ambiente são 

propostas as seguintes medidas: 

- Efectuar o tratamento dos efluentes gerados nas operações de limpeza; 

- Efectuar uma correcta gestão dos resíduos produzidos; 

- Minimizar as emissões de ruído; 

- Efectuar a avaliação da existência de solos contaminados; 

- Garantir a correcta gestão ambiental da empreitada. 

 

 

6. Análise de risco 
 

De um modo geral constatou-se que as medidas de confinamento, para as situações de 

derrame, estão correctamente dimensionadas, permitindo conter os materiais derramados 

evitando a contaminação ambiental. Verifica-se esta situação mesmo considerando situações 

de colapso total dos maiores reservatórios a instalar na unidade. As situações de incêndio 

embora potencialmente mais gravosas terão curta duração. 

 

 

7.  Síntese 
 

Assim, o Projecto não apresenta impactes ambientais susceptíveis de preocupação, quer na 

situação de funcionamento normal quer numa eventual situação de acidente. Com a excepção 

da geologia, que sofre impactes negativos significativos como resultado da importante 

modelação do terreno, todos os restantes meios receptores, sofrem impactes negativos pouco 

significativos ou negligênciáveis. A maioria dos impactes, mesmo sendo de baixa significância, 

serão ainda passíveis de atenuação mediante a aplicação das medidas de minimização e da 

adopção de um Sistema de Gestão Ambiental. 

 

Quer as preocupações colocadas na concepção do projecto, dotando-o das estruturas 

preventivas necessárias, quer os procedimentos a adoptar, tornam o Projecto 

ambientalmente sustentável. 

 

O Projecto apresenta ainda importantes consequências benéficas para o sistema nacional de 

gestão de resíduos perigosos, por evitar o seu despejo incontrolado no meio ambiente. 

Apresenta ainda efeitos positivos na sócio-economia local, ainda que pouco significativos, por 

representar a continuidade de uma fonte de rendimento num concelho com uma estrutura 

económica relativamente debilitada. 
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Figura 1- Fotografia aérea da área de implantação e envolvente da nova unidade industrial da firma 
Correia & Correia. 
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Figura 2- Vista para Sul 

 

Correia & Correia, Lda. Resumo não técnico 

 

21



 
 

 

 

Correia & Correia, Lda. Resumo não técnico 

 

22



 
 

 

Correia & Correia, Lda. Resumo não técnico 

 

23


	Figura 1- Fotografia aérea da área de implantaç�

