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Glossário
ADR - Acordo Europeu de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada
AIA – Avaliação de Impacte Ambiental
APA – Agência Portuguesa do Ambiente
CCDR-N - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
CIGR – Centro Integrado de Gestão de Resíduos
CIRVER – Centro Integrado de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos
COGR – Centro de Operações de Gestão de Resíduos
COV – Compostos Orgânicos Voláteis
DGS – Direção Geral de Saúde
DIA – Declaração de Impacte Ambiental
DL – Decreto Lei
DQA - Diretiva Quadro da Água
EC – Comissão Europeia
e-GAR – Guias de Acompanhamento de Resíduos
EIA - Estudo de Impacte Ambiental
ENAAC - Estratégia Nacional de Adaptação à Alterações Climáticas
ETAL – Estação de Tratamento de Águas Lixiviadas
ETRH – Estação de Transferência de Resíduos Hospitalares
EUA – Estados Unidos da América
ex-CNROA - ex-Centro Nacional de Reconhecimento e Ordenamento Agrário
ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e Florestas
IGT - Instrumentos de Gestão Territorial
INAG- Instituto da Água
IPMA - Instituto Português do Mar e Atmosfera
LA – Lei da Água
LER – Lista Europeia de Resíduos

EIA do Projeto de melhoria contínua – UGR Braga

Página 10 de 324

MTD – Melhores Técnicas Disponíveis
OGR- Operações de Gestão de Resíduos
OMS – Organização Mundial de Saúde

ONG – Organização sem fins lucrativos
PDA – Personal Digital Assistance
PDM – Plano Diretor Municipal
PEOT - Plano Especial de Ordenamento do Território
PERH - Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares
PGBH – Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas
PMOT- Planos Municipais de Ordenamento do Território
PNA - Plano Nacional da Água
PNAAS- Plano Nacional de Ação para Ambiente e Saúde
PNAC - Programa Nacional para as Alterações Climáticas
PNPOT - Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território
PNUEA - Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água
PP - Plano de Pormenor
PROF - Plano Regional de Ordenamento Florestal
PROTN - Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte
PU- Plano de Urbanização
REEE - resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos
RAN – Reserva Agrícola Nacional
RCD - Resíduos de Construção e Demolição
REN – Reserva Ecológica Nacional
RE – Resíduos Específicos
REP – Resíduos Específicos Perigosos
RGGR - Regime Geral de Gestão de Resíduos
RH - Resíduos Hospitalares
RHP- Resíduos Hospitalares Perigosos
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RLP – Resíduos Líquidos Perigosos
RNP – Resíduos Não Perigosos
RU- Resíduos Urbanos
SIGREM – Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens e Medicamentos
SILIAMB da Agência Portuguesa do Ambiente
SNIAmb - Sistema Nacional de Informação de Ambiente
SNIRH - Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos
SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente
SIRER – Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos,
TMB- Tratamento Mecânico Biológico de Resíduos Urbanos
UGR – Unidade de Gestão de Residuos
UPCS – Unidades de Prestação de Cuidados de Saúde
UTARH- Unidade de Tratamento e Armazenamento de Resíduos Hospitalares
UTRH - Unidade de Tratamento de Resíduos Hospitalares
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1. Introdução
Em termos de enquadramento legal, o presente EIA será desenvolvido nos termos do previsto
no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 152-B/2017 de 11 de dezembro. Este Estudo de Impacte Ambiental (EIA) incide na análise do
projeto para a Unidade de Gestão de Resíduos (UGR) de Braga que integrará o aumento de
capacidade de autoclavagem da Unidade de Tratamento e Armazenagem de Resíduos
Hospitalares (UTARH) de Braga, a integração do Centro de Operações de Gestão de Resíduos
(COGR) existente e a proposta de acréscimo de novos códigos LER, com potencial risco biológico,
ao processo de tratamento por autoclavagem.
Propõe-se para a UTARH de Braga, licenciada e a funcionar há mais de dez anos, o aumento da
sua capacidade instalada para as operações de autoclavagem considerando as seguintes ações:
 Incremento da capacidade instalada da operação de tratamento de resíduos com potencial
de risco biológico por autoclavagem, com a integração de um terceiro autoclave (i.e.
passando dos 2 autoclaves em atual funcionamento parcial para um total de 3 autoclaves
operando na sua capacidade total, permitindo o tratamento de um total de 47,5
toneladas/dia de resíduos em fase de projeto de execução);
 Otimização da capacidade de tratamento disponível para o tratamento por autoclavagem,
de resíduos com risco biológico, considerando nomeadamente os resíduos hospitalares do
grupo III e outros com as mesmas características de perigosidade, incluindo os resíduos
classificados com os seguintes códigos LER:
o 20 01 10 – Roupas (resíduos de acidentados ou com origem em crime
o 20 01 11 – Têxteis (resíduos de roupa têxteis com origem em acidentados ou em crimes
como por exempli, tapetes, cortinados, têxteis de viaturas, entre outros).
o 15 02 03 – absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção
não abrabgidos em 15 02 02* (resíduos de roupa que sejam utilizados com
Equipamento de Proteção Individual).
o 20 01 99 – outras frações não anteriormente especificadas; que enquadram os
resíduos de higiene feminina (pensos higiénicos e tampões).
Considerando estas ações, no âmbito do EIA a presente instalação passar-se-á tecnicamente a
denominar como Unidade de Gestão de Resíduos (UGR) de Braga, que preconiza a junção das
operações já existentes no edifício de UTARH e COGR. Assim sendo, no âmbito da situação de
referência é usada a terminologia de UTARH e COGR para nos referirmos à unidade e operações
EIA do Projeto de melhoria contínua – UGR Braga
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de gestão atualmente existentes. No âmbito da análise de impactes far-se-á uso da terminologia
UGR para nos referirmos à instalação no seu todo, integrando as novas operações de gestão
propostas.

1.1.Identificação do proponente
O Proponente do Projeto é a Ambimed – Gestão Ambiental, Lda, com sede na Rua 1º de Maio,
Rotunda do Catefica, 2560-587 Torres Vedras, Número de Identificação de Pessoa Coletiva 503
593 427, contacto telefónico 261320300, fax 261320320 e endereço eletrónico
ambimed@stericycle.com.
Constituída em 1996, a Ambimed foi a primeira empresa a ser licenciada para a Gestão de
Resíduos Hospitalares. A empresa que, encontra-se em atividade há cerca de 23 anos, lidera
este mercado e tem sido responsável pela introdução no nosso País de conceitos como “Gestão
Integrada de Resíduos”, “Gestão de Risco associada às Operações de Gestão de Resíduos”,
utilização de “Tecnologias Alternativas como a Autoclavagem para o Tratamento de Resíduos
Hospitalares Perigosos” o transporte de resíduos perigosos com “Contentorização Homologada
(ADR)” que, de forma segura, através de um processo de melhoria contínua ambiental e
economicamente sustentável, permitiram uma grande dinâmica e evolução do sector a nível
nacional e a nível internacional.
A Ambimed integra e representa em Portugal desde 2009, a Stericycle, sediada nos EUA, com
presença global em 23 países, com empresas localizadas um pouco por todo o mundo, como
Canadá, EUA, Brasil, Japão, Inglaterra, Irlanda, Roménia, Luxemburgo, Espanha. O maior grupo
internacional especializado na “Gestão de Risco”, na proteção das pessoas e redução do risco, a
Stericycle, apresenta uma vasta experiência e know-how nas áreas de gestão de resíduos
hospitalares perigosos, formação, operações de valorização (reciclagem) de resíduos de plástico
e outros, gestão de produtos e de resíduos da indústria farmacêutica, sistemas de gestão de
resíduos como o “recall”, recondicionamento de resíduos e/ou de instrumentos e de dispositivos
médicos, serviços de proteção radiológica, etc.
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Figura 1-1 – Diferentes localizações do grupo Stericycle.
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O grupo, gere mais de 110 unidades de
tratamento de Resíduos Hospitalares em todo o
mundo. De sublinhar que, dessas unidades, cerca
de 70 são de autoclavagem e 33 de incineração,
destas últimas, 11 localizam-se no Reino Unido e
6 nos EUA.
Nos últimos anos, o crescimento da Ambimed,
empresa de maior relevo no universo das
empresas do grupo Stericycle Portugal, tem sido
consumado por duas vias:


Crescimento

orgânico

com

o

desenvolvimento de áreas de negócio já
existentes e criação de novas áreas de
negócio;


Radioprotection
Services

Aquisição de empresas do setor da
gestão de resíduos e da gestão do risco, incrementando a sua carteira de clientes e
continuando a alargar o âmbito dos serviços prestados.

Atualmente, a AMBIMED, conta com aproximadamente 421 colaboradores, dispõe de uma frota
de 181 viaturas, presta serviços de gestão de resíduos a cerca de 12.000 pontos de recolha em
território nacional.

1.2.Breve apresentação da Ambimed e dos seus serviços
A Ambimed tem como principal atividade, a Gestão dos Resíduos Hospitalares, prestando,
contudo, uma variedade de serviços, no âmbito de resíduos de uma forma mais global, em
clientes de diferentes tipologias, públicos e privados de Norte a Sul do Pais.
Essas prestações de serviços e atividades, têm como público-alvo, além das áreas ligadas direta
ou indiretamente à saúde, essencialmente instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS),
instituições e empresas privadas, como hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios de análises,
de investigação, ensino, mas tem também empresas de diferentes tipologias, laboratórios da
indústria farmacêutica, empresas ligadas á prestação de serviços como a gestão de rodovias,
portos e empresas ligadas à distribuição e comercialização de diversos bens e produtos.
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A Ambimed, desde 2003, possui um Sistema de Gestão da Qualidade certificado de acordo com
o referencial NP EN ISO 9001, desde 2007 um Sistema de Gestão Ambiental certificado de acordo
com o referencial NP EN ISO 14001 e desde 2014 um Sistema de Gestão da Saúde e Segurança
no Trabalho certificado de acordo com o referencial OHSAS 18001/ NP4397, o que também
assegura e evidencia o integral cumprimento dos requisitos técnicos e legais associados à Gestão
de Risco, à melhoria continua e aplicação de Melhores Técnicas Disponíveis às suas instalações
e tecnologias, bem como as melhores práticas na prestação de serviços de Gestão Integrada de
Resíduos aos seus clientes, efetuando de forma continuada uma abordagem que integra os
aspetos ambientais e de saúde pública.

1.2.1. Os serviços da Ambimed
O serviço prestado pela Ambimed consiste num conjunto integrado de operações de gestão de
resíduos e de soluções que visam a obtenção dos melhores resultados na minimização de custos
financeiros, ambientais e de saúde pública, garantindo simultaneamente todas as exigências de
segurança e do normativo legal. Para isso a empresa Ambimed (e o grupo Stericycle), dispõe de
instalações em todo o país (Continente e Açores) onde se desenvolvem atividades, ligadas de
alguma forma, direta ou indiretamente à gestão de resíduos.
A filosofia de gestão de resíduos da Ambimed assenta desde a sua fundação em 1996, em ações
pioneiras ao nível nacional e mesmo de âmbito europeu na Gestão Integrada de Resíduos
Hospitalares, a saber:
a) Formação de transmissão de noções teóricas e da prática da prestação de serviço de
“Gestão Integrada de Resíduos” em diferentes tipologias de produtores /clientes sendo
maioritariamente, as Unidades de Prestação de Cuidados de Saúde (UPCS) e afins, para uma
efetiva separação de resíduos hospitalares (de acordo com o quadro legal em vigor),
conduzindo a boas práticas de triagem nos locais de produção (hospitais, clínicas, etc), e a
uma redução clara da quantidade de resíduos perigosos produzida pelos seus clientes (com
vista à redução de resíduos a tratar e a enviar para aterro);
b) A utilização das melhores técnicas disponíveis, seguras e eficazes para o tratamento
diferenciado dos resíduos hospitalares, adequando esse tratamento ao tipo e nível de
perigosidade e de risco associado aos resíduos diferenciados;
c) Transporte de todos os resíduos hospitalares perigosos, com cumprimento integral da
legislação nacional e comunitária em vigor com utilização de viaturas, motoristas e
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contentores homologados para o transporte de mercadorias perigosas (classes 6.1 e 6.2 do
ADR/RPE);

• GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS HOSPITALARES
O esquema que se segue resume as principais etapas da gestão integrada de resíduos
hospitalares perigosos, que é prestado em diferentes tipologias de produtores de resíduos
hospitalares de acorda com a definição da legislação em vigor.

Figura 1-2 - Principais etapas da Gestão Integrada de Resíduos Hospitalares Perigosos.

Mais de 90% dos resíduos hospitalares perigosos tem um potencial de contaminação biológica.
A Ambimed tomou desde a sua génese a opção por uma solução segura e integrada dos mesmos,
a autoclavagem, considerando que esta está entre as tecnologias mais seguras e eficazes (i.e.
grau de destruição dos potenciais agentes biológicos, reduzidos impactes ambientais, eficiência
energética) para o seu tratamento. Além disso, a Ambimed tem ainda uma filosofia de serviço
integrado, possibilitando o tratamento diferenciado de outros resíduos provenientes dos
mesmos clientes, onde se incluem também os menos de 10% desses resíduos hospitalares
perigosos com potencial de contaminação química, que são encaminhados para incineração ou
outros destinos mais adequados.
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Assim, a Gestão Integrada de Resíduos tem vindo a incluir, num âmbito mais alargado, o
conceito de gestão de risco, existindo para dar resposta a esse tipo de necessidades, a
disponibilidade de soluções de tratamento para resíduos com diferentes tipos de risco;
nomeadamente para resíduos com risco biológico, existindo para isso sistemas de Autoclavagem
em instalações da Ambimed (UTARH) distribuídas em vários locais do país, e onde se inclui
Braga; e para resíduos com risco químico e outros que podem ser tratados por incineração no
Centro Integrado de Gestão de Resíduos (CIGR) da Ambimed na Chamusca.
Nas UTARH espalhadas pelo território nacional (Barreiro, Braga, Beja, Aljezur, Angra do
Heroísmo), além do tratamento dos resíduos hospitalares com risco biológico

por

Autoclavagem, procede-se também ao armazenamento temporário dos restantes resíduos
hospitalares com risco químico e outros específicos, antes do seu encaminhamento para
tratamento noutras instalações, licenciadas para o efeito, tais como a instalação de incineração
da Ambimed na Chamusca, e outros destinos finais que são determinados em função da
tipológica a características dos resíduos, das licenças dos operadores de destino final, bem como
dos princípios da hierarquia das operações de resíduos e da proximidade.
A utilização das várias UTARH, visa não só aproximar o tratamento aos centros de produção
desses resíduos, mas também introduzir redundância no sistema de gestão destes resíduos,
fundamento primeiro da política de gestão de risco e garantia da resiliência da organização.
Além das UTARH e do CIGR, a Ambimed tem também, instalações que se dedicam
exclusivamente ao armazenamento temporário dos resíduos hospitalares, como são os casos de
Estarreja e de Ponta Delgada (nos Açores) e ainda para outros resíduos que não hospitalares,
como os Centros de Operações de Gestão de Resíduos (COGR) do Barreiro, Braga e de Estarreja.
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Figura 1-3 – Mapa das Instalações da Ambimed no país

 TRANSPORTE DOS RESÍDUOS
As entidades que podem realizar transporte rodoviário de resíduos, são os Operadores de
Gestão de Resíduos (OGR), ainda que o transporte possa também ser realizado pelo próprio
produtor de resíduos ou transportadores por conta de outrem. Qualquer que seja a entidade
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que efetua a recolha e transporte de resíduos perigosos, como alguns hospitalares, estão
sujeitas ao cumprimento do Acordo Europeu de Transporte de Mercadorias Perigosas – ADR e
do Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada – RPE. Nesse
sentido, para os resíduos hospitalares perigosos, tem que ser dado cumprimento às condições
estipuladas para os ONU 3291 e 3249 que codificam no ADR/RPE para as matérias com
perigosidade que estão incluídas no Grupo III e Grupo IV, bem como às disposições constantes
no ponto 6.3 do Despacho nº 242/96, publicado no Diário da República II Série nº 187, de 13 de
agosto.
O serviço de transporte de resíduos da Ambimed foi desde 2003 e até setembro de 2019
efetuado por uma empresa do grupo Stericycle, a Ambicargo, detentora de Alvará de Transporte
de Mercadorias por conta de outrem desde 2003, passando desde então o transporte ser
assegurado pela própria Ambimed. Por conseguinte a Ambimed além de ser operador de destino
final é também um transportador de resíduos por conta de outrem qualificado.
A Ambimed presta serviços de transporte de resíduos, cumprindo com todos os requisitos
estipulados pela Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, bem como no Decreto-Lei n.º 41-A/2010,
de 29 de abril (e respetivas atualizações), nomeadamente no que diz respeito à formação
específica dos titulares da carta de ADR (Certificado de Formação para Condutores de Veículos
de Transporte de Mercadorias Perigosas), constituindo esta habilitação um dos requisitos para
o transporte de resíduos perigosos detida por todos os motoristas da empresa afetos a este
serviço.
o

Viaturas de Transporte

As caixas de carga das viaturas de transporte de resíduos hospitalares perigosos foram
devidamente preparadas com esse propósito, com caixa fechada e isotérmica, lavável e
facilmente desinfetável, que é higienizada no final de cada rota e antes de iniciar uma nova
recolha de resíduos. A frota da Ambimed é constituída por viaturas ligeiras e pesadas de várias
tipologias, sendo as de maior dimensão os TIR com galeras. Conforme o serviço a que se
destinam algumas das viaturas pesadas (e ligeiras) encontram-se dotadas de plataforma
elevatória, para fácil carga e descarga dos contentores com resíduos.
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Figura 1-4 – Exemplo de viaturas

Todo o fluxo de informação do serviço a
prestar (consumíveis a entregar, contentores
vazios, etc.) e registo de transações (recolhas
e entregas de resíduos, de contentores vazios
e cheios), como Guias de Transporte e Guias
de Acompanhamento de Resíduos (e-GAR) é
transmitido informaticamente, pelo e para o motorista, através do seu PDA (Personal Digital
Assistant). Este dispositivo regista também todas as transações realizadas nos vários locais de
recolha (resíduos recolhidos, quantidade, pesagem, etc.) permitindo um acompanhamento, de
todas as operações desenvolvidas. Os registos a realizar através do PDA são possíveis através de
uma aplicação informática desenvolvida pela Ambimed especificamente para o serviço de
gestão de resíduos, o Ambimed Mobile (devidamente licenciado pela Autoridade Tributária e
pela Agência Portuguesa do Ambiente), assegurando o rigoroso cumprimento dos requisitos
aplicáveis ao transporte de mercadorias.

 SERVIÇO “EXPERT RETURN & RECALL”
A vasta experiência e capacidade de gestão de resíduos perigosos e não perigosos, que o grupo
Stericycle apresenta em todo o mundo, levou à criação do serviço “Expert Return & Recall” para
oferecer um conjunto de soluções sustentáveis e específicas de Gestão Integrada de Resíduos,
perigosos e não perigosos, atendendo às necessidades dos mais diversos setores de atividade.
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Este serviço abrange uma série de iniciativas de
apoio ao cliente, que inclui a caracterização e
classificação dos resíduos e avaliação de todos os
requisitos, para a elaboração de um serviço à
medida das necessidades e expetativas dos
clientes, bem como a emissão de toda a
documentação legal e de controlo, como entre outros o certificado de eliminação. Este serviço
destina-se à gestão de diversas tipologias de resíduos, como: medicamentos fora de uso e
devoluções; produtos farmacêuticos diversos de uso humano e veterinário; cosméticos, artigos
de higiene pessoal e puericultura; dispositivos médicos; resíduos da atividade laboratorial de
controlo de qualidade, incluindo os perigosos; produtos de higiene e limpeza; “devoluções” de
produtos com defeito ou descontinuados.
Ajustáveis a cada caso, as soluções podem envolver variadas operações que poderão integrar
operações como: a triagem para separação das fileiras suscetíveis de valorização por reciclagem;
a trituração e compactação para descaraterização de produtos ou materiais (como os que estão
associados a marcas); o armazenamento temporário de resíduos antes do seu encaminhamento
para tratamento e/ou destino final; o tratamento adequado para cada tipologia de resíduo em
instalações adequadas e licenciadas.
Os resíduos de medicamentos e resíduos de “retomas” ou Recall ou outros afins ou equiparados,
são recolhidos nos clientes, transportados até aos vários COGR da Ambimed distribuídos ao
longo do país (Braga, Estarreja) onde são armazenados temporariamente, até serem conduzidos
ao COGR do Barreiro, onde é efetuada a triagem, caso aplicável.

 GESTÃO DE OUTROS RESÍDUOS NÃO HOSPITALARES
Considerando o serviço integrado prestado pela AMBIMED aos seus clientes, a empresa também
gere “resíduos não hospitalares”. Estes são geridos ao longo do país nos COGR, para onde são
recolhidos e transportados de forma “capilar” (diretamente a partir de clientes de diferente
tipologias e dimensões), bem como armazenados em diferentes instalações e localizações como
Braga, Estarreja e Barreiro.
Tendo havido um enquadramento destes resíduos (com diferentes códigos LER) em grupos que
se encontram associados a algumas das suas caraterísticas comuns, desde há alguns anos a esta
parte, esses resíduos têm sido agrupados em grandes grupos como: os RLP - Resíduos Líquidos
Perigosos; os REP - Resíduos Específicos Perigosos e os RE - Resíduos Específicos (não perigosos).
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1.2.2. Apresentação de algumas instalações da Ambimed
 AS UNIDADES DE TRATAMENTO E ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES – UTARH DA
AMBIMED
Tendo a Ambimed como principal atividade a gestão dos resíduos hospitalares, possui para o
efeito, desde 1996, um conjunto de instalações, as UTARH e Estações de Transferência de
Resíduos Hospitalares (ETRH), dedicadas a essa atividade e devidamente licenciadas em
conformidade com a Portaria n.º 174/97 de 10/3. Essas instalações, encontram-se distribuídas
geograficamente em locais tão diferentes como o Barreiro, Beja, Braga, Canelas, Aljezur,
Estarreja, Angra do Heroísmo e Ponta Delgada.
Nas UTARH, onde se inclui também a de Braga, são realizadas operações de gestão de resíduos
hospitalares, como a recolha, transporte, armazenamento, tratamento e eliminação, para os
resíduos dos grupos III e IV (Despacho n.º 242/96, de 13/08) e resíduos equiparados;
considerando-se, entre outros, os que são produzidos nas unidades de prestação de cuidados
de saúde, de diagnóstico e de investigação (instalações/produtores conforme definição de
resíduos hospitalares que consta do Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17/6 ). A lista de gestão de
resíduos associada à atual UTARH de Braga pode ser consultada no Anexo I.
O tratamento dos resíduos hospitalares do grupo III, com potencial de risco biológico, é efetuado
através do sistema de Autoclavagem, que promove a sua descontaminação, seguido de
trituração/compactação. Depois de tratados, sendo equiparados a resíduos urbanos, esses
resíduos são enviados para aterro licenciado.
Os resíduos hospitalares do grupo IV são armazenados temporariamente nas instalações da
Ambimed, sendo tratados por incineração apenas no Centro Integrado de Gestão de Resíduos
(CIGR) da Chamusca.

 CENTRO INTEGRADO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CHAMUSCA (CIGR)
A Ambimed iniciou em 2015 a exploração de uma instalação com o seu próprio incinerador, o
CIGR, localizada na Chamusca. Esta instalação tem contribuído, para o respeito pelos princípios
da proximidade e autossuficiência na gestão dos resíduos.
Na perspetiva do tratamento de resíduos, a incineração é um processo térmico de combustão
controlada a altas temperaturas (entre os 1100º e 1200ºC), capaz da redução do peso, volume
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e das características de perigosidade dos resíduos a tratar. Este processo é utilizado para o
tratamento de resíduos de diversas tipologias, essencialmente com risco químico. Quanto aos
resíduos hospitalares do grupo IV (resíduos com risco químico e outros específicos), de acordo
com a legislação nacional em vigor, estes são de incineração obrigatória.
O CIGR pode tratar (incinerar) todos os RHP do grupo IV (cf. despacho 242/96, de 13 de agosto),
assim como os resíduos de medicamentos, e outros provenientes do serviço “return & recall” e
ainda alguns REP (Resíduos Específicos Perigosos), ou alguns subprodutos de origem animal
(SPOA) e outros resíduos que careçam de destruição por incineração.
Esta instalação, complementarmente ao sistema do incinerador, integra uma série de
equipamentos e tecnologia capaz de tratar eficazmente os seus efluentes gasosos, com
capacidade de alguma autossuficiência energética no que respeita ao aproveitamento do vapor
gerado pelo arrefecimento dos gases, para produção de energia elétrica.

 CENTRO DE OPERAÇÕES DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO BARREIRO (COGR-BARREIRO)
A Ambimed tem ainda licenciado e em funcionamento desde 2018, o COGR do Barreiro, que
desenvolve a sua atividade na área de resíduos de embalagem e resíduos de medicamentos, de
cosméticos, de laboratórios da industria farmacêutica e outros; e para onde são encaminhados
os resíduos temporariamente armazenados no COGR de
Braga, à semelhança com o que já acontece com as
outras instalações (COGR) que a Ambimed tem
licenciadas ao longo do país.
Atualmente, os resíduos geridos neste COGR do Barreiro, enquadram-se no serviço “Expert
Return & Recall” acima referido, enquadrando também o “Sistema Integrado de Gestão de
Resíduos de Embalagens e Medicamentos” (SIGREM) cuja entidade gestora é a Valormed. Os
resíduos que são rececionados nesta instalação, têm diferentes origens como, as farmácias
comunitárias, as parafarmácias, agentes e empresas ligadas à indústria farmacêutica como os
distribuidores e armazenistas, a indústria farmacêutica e outras congéneres como os cosméticos
ou os galénicos, e ainda as atividades ligadas à saúde animal.
Os resíduos aí operados são separados em função das suas características e das opções para o
seu tratamento e/ou destino final, de acordo com os diferentes tipos de fileiras e fluxos de
materiais, sendo maioritariamente encaminhados para valorização (operações de reciclagem e
outras). No entanto, uma minoria que apresenta potencial de risco, ou que requer a eliminação
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de características associadas à marca do produto/resíduo, é encaminhada para o CIGR da
Chamusca para incineração.
Nesta instalação, como nos restantes COGR’s da Ambimed (que reencaminham também para aqui
alguns dos seus resíduos), são ainda geridos outros resíduos que, por algumas das suas
caraterísticas comuns, estão agrupados em grandes grupos como os RLP - Resíduos líquidos
perigosos, os REP - Resíduos específicos perigosos e os RE - Resíduos específicos (não perigosos).

1.3.Justificação do projeto, fase em que se encontra e eventuais
antecedentes
O projeto de aumento de capacidade instalada de tratamento por autoclavagem da UTARH de
Braga, para um total de 47,5 toneladas/dia em fase de projeto de execução, visa contribuir para
a otimização na utilização de infraestruturas e equipamentos ligado à gestão de Resíduos
Hospitalares da AMBIMED na zona norte e centro do país. Os antecedentes e justificação do
Projeto, são contextualizados e resumidos nas alíneas seguintes:
a) A UTARH da Ambimed em Braga, encontra-se licenciada, há mais de dez anos, para efetuar
a gestão de Resíduos Hospitalares Perigosos (RHP), classificados de acordo com o Despacho
n.º 242/96, nos grupos III e IV. A presente gestão destes RHP, engloba as operações de
recolha, transporte, armazenamento para todos os RH grupos III, IV e outros com risco
químico e tratamento por Autoclavagem para os resíduos com risco biológico
nomeadamente o grupo III.
b) Estas instalações são suportadas pela existência de um edifício e infraestruturas preparadas
e disponíveis para poder receber o projeto, de forma integrada nas atividades já existentes
na UTARH;
c) O mercado de atuais clientes/produtores de resíduos hospitalares da região norte e centro
apresenta necessidades de recolha de resíduos hospitalares superiores à atual capacidade
de tratamento por autoclavagem instalada na UTARH de Braga;
d) A existência de solicitações por parte de instituições, sociedade civil, organizações (públicas
e privadas, ONG e outras) no sentido de se dar uma resposta adequada a gestão
(acondicionamento, recolha, transporte e tratamento) de resíduos perigosos não
hospitalares mas com o mesmo tipo de risco biológico (como aqueles que se encontrem
contaminados com sangue ou outros fluidos), proveniente de contextos de acidentes,
crimes, resíduos com sangue em domicílios, resíduos de higiene feminina e outros,
enquadrados em serviços de instituições ou organizações como as forças policiais e
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judiciais, as empresas de gestão das autoestradas, aeroportos e de outros grandes espaços
de utilização pública ou privada, as agências funerárias, os serviços municipais, ou outros;
e) A otimização das instalações utilizando os mesmos meios disponíveis para o fim comum da
salvaguarda da saúde pública, garantindo maior sustentabilidade, a diversos níveis, como
em questões energéticas, sociais e de saúde pública (otimização da mesma solução técnica
para resolução de problemas comuns – tratamento de outros resíduos com potencial de
risco biológico).
f)

Congruência com as políticas e os paradigmas atuais na área dos resíduos, do caminho para
a descarbonatação das atividades humanas e dos processos de mitigação e de adaptação
às alterações climáticas.

1.4.Identificação da entidade licenciadora ou competente para a
autorização
Quanto à entidade ou entidades licenciadoras e/ou competentes para a autorização do presente
projeto será de considerar:
a) A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), como autoridade de AIA, uma vez que projeto
a realizar enquadra-se no anexo I, do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
com redação do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro;
b) A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), para a
autorização do armazenamento temporário de resíduos na instalação e autorização da
operação de tratamento físico-químico (D9) para os resíduos classificados com os
códigos LER 20 01 10, 20 01 11, 15 02 03 e 20 01 99, segundo o artigo 27º do DecretoLei n.º 178/2006, de 5 de setembro, e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17
de junho.
De notar que com a entrada em vigor do decreto-lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro a 01
de julho de 2021, a Direção Geral da Saúde (DGS), deixa de fazer parte do processo como
entidade coordenadora com a revogação da Portaria n.º 174/97 de 10 de março, ainda que
integre a comissão de avaliação do presente procedimento de AIA.

1.5.Objetivos, estrutura e metodologia do EIA
O presente EIA pretende avaliar os impactes associados ao projeto de aumento de capacidade
de autoclavagem da UTARH de Braga da Ambimed, considerando em particular as ações de:
 Aumento da capacidade instalada de tratamento por autoclavagem;
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 Encaminhamento para tratamento por autoclavagem de resíduos que apresentam
potencial risco biológico e que são classificados com os seguintes códigos LER:
o

20 01 10 – Roupas (resíduos de acidentados ou com origem em crime

o

20 01 11 – Têxteis (resíduos de roupa têxteis com origem em acidentados ou
em crimes como por exempli, tapetes, cortinados, têxteis de viaturas, entre
outros).

o

15 02 03 – absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de
proteção não abrabgidos em 15 02 02* (resíduos de roupa que sejam utilizados
com Equipamento de Proteção Individual).
o 20 01 99 – outras frações não anteriormente especificadas; que enquadram os
resíduos de higiene feminina.

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


Recolha de informação e análise do projeto;



Caracterização do projeto e da situação ambiental de referência;



Avaliação da evolução da situação atual sem projeto;



Avaliação de impactes potenciais;



Definição de medidas de minimização;



Avaliação das necessidades de monitorização;



Avaliação global, síntese e conclusões.

A estrutura do EIA, respeita a estrutura e conteúdo definidos no ANEXO V do Decreto-lei n.º
152B/2017 de 11 de dezembro.
O presente EIA é constituído pelos seguintes volumes:
• VOLUME I – Resumo Não Técnico
• VOLUME II – Relatório Síntese
• VOLUME III – Peças Desenhadas
• VOLUME IV- Anexos
No respeitante ao Resumo Não Técnico (RNT), pretendeu-se a elaboração de um documento
sintetizado e traduzido em linguagem não técnica, do conteúdo do EIA, com toda a informação
necessária referente aos principais efeitos que a concretização do projeto incutirá no ambiente,
constituindo um documento percetível, logo acessível, ao público que o pretenda consultar
(facilitando a participação de um grupo mais alargado de interessados em processos de AIA).
EIA do Projeto de melhoria contínua – UGR Braga

Página 28 de 324

Relativamente ao Relatório Síntese (RS), em termos gerais, procedeu-se a uma caracterização
da situação atual da área de implementação do projeto e sua envolvente imediata, sendo
posteriormente analisadas as alterações de efeito direto ou indireto da implementação do
projeto em estudo.
Assim sendo, foi efetuada uma identificação, avaliação e uma síntese dos principais impactes
ambientais que o projeto poderá gerar sobre os fatores ambientais considerados neste estudo.
Para além disso, são ainda apontadas medidas de minimização e potenciação, com o objetivo
de diminuir os impactes ambientais que se prevejam fazer sentir de forma negativa, ou
potenciar os que se façam sentir de forma positiva.
Complementarmente serão propostas medidas de monitorização e gestão ambiental, que visam
aferir sobre a eficácia das medidas de minimização e promover boas práticas ambientais a
desenvolver nas várias fases de projeto.
As Peças Desenhadas pretendem servir de suporte aos trabalhos desenvolvidos nos vários
descritores, demonstrando os efeitos considerados mais significativos e promovendo uma
panorâmica geral da situação atual do projeto.
Por último, os Anexos têm como objetivo complementar a informação descrita e analisada
aquando do Relatório Síntese, proporcionando uma melhor apreensão da realidade do
ambiente afetado pelo projeto.

1.6.Identificação da equipa responsável pela elaboração do EIA
No quadro seguinte apresenta-se a equipa técnica responsável pela elaboração do EIA.

Quadro 1.1 -Equipa técnica responsável pela elaboração do EIA.

Função

Técnico

Formação

Coordenação Geral

Dalila Antunes

MSc Psicologia Ambiental

Coordenação Científica e
Metodológica

José Manuel Palma
Oliveira

PhD, Psicologia
MSc Psicologia Ambiental

Coordenação dos aspetos
ambientais e análises de risco

Dalila Antunes
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Função

Técnico

Formação
Trabalho e das Organizações e
Psicologia Comunitária

Coordenação dos aspetos
ligados à estrutura e
implementação do projeto
Apoio à Coordenação

Eng. Ambiente
Sofia da Silva

Ambiente e Segurança
Ana Teresa Santos
Cláudia Rodrigues

Aspetos Operacionais, Logística
e Transportes

Dino Soares

Socio-economia

Cláudia Rodrigues
Filipe Julião

Saúde Humana

Biodiversidade
Ordenamento do território
Solo
Recursos Hídricos Superficiais e
Subterrâneos
Água e águas residuais
Ar

Paisagem

Mestre em Qualidade,

Ana Teresa Santos
Rui Rufino

Mestre em Eng. do Ambiente,
perfil Eng. Sanitária
Psicologia Social
Conselheiro de Segurança,
capacidade profissional para
empresas de Transportes,
Licenciado Engª Biotecnológica
Psicóloga
Licenciado em Ciências
Biomédicas
Mestre em Eng. do Ambiente,
perfil Eng. Sanitária

Sandra Mesquita

Biólogo
Arq. Paisagista

Elisabete Rodrigues

Geógrafa

Inês Lopes
Maria João Brito

Eng. Agrónoma
Eng. do Ambiente

Cristina Monteiro

Mestre em Eng. do Ambiente,
perfil Eng. Sanitária
Mestre em Eng. do Ambiente

Joana Nunes

Mestre em Eng. do Ambiente

Ana Teresa Santos

Sandra Mesquita

Arq. Paisagista

Guida Carvalho

Arq. Paisagista

Ruído

Luís Conde Santos

Eng. Eletrotécnico

Resíduos

Ana Teresa Santos

Mestre em Eng. do Ambiente,
perfil Eng. Sanitária

Clima e microclima

Filipa Carlos

PhD Sistemas Sustentáveis de
Energia, Eng. Ambiente

Alterações climáticas

Filipa Carlos

PhD Sistemas Sustentáveis de
Energia, Eng. Ambiente
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Função
Análise de Risco

Técnico

Formação

Erica Campos

Mestre Segurança no Trabalho,
Licenciada em Saúde Ambiental

2. Enquadramento Legal e Normativo do Projeto
Regime geral da gestão de resíduos e o contexto dos resíduos hospitalares
O Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de
junho, visa assegurar o cumprimento das estratégias definidas nos normativos legais, nacionais
e comunitários, em matéria de resíduos no geral e de resíduos hospitalares em particular. Este
diploma aprova o regime geral da gestão de resíduos, as operações associadas (entre outras, a
recolha, o transporte, a valorização e a eliminação de resíduos) e procede também à definição
dos conceitos a ela associados.
No Decreto-Lei n.º 73/2011, artigo 4º encontra-se definido o “Princípio da Autossuficiência e da
Proximidade”, referindo que as operações de gestão de resíduos devem decorrer em instalações
com tecnologias e métodos que assegurem a proteção do meio ambiente e decorrer
preferencialmente em zonas do território com proximidade aos locais de produção de resíduos,
reduzindo ao mínimo possível os transportes de resíduos em número de rotas de recolha e em
distâncias percorridas.
A diretiva quadro dos resíduos (Diretiva 2008/98/EC), transposta para o Decreto-Lei n.º
73/2011, estabelece também, entre outros aspetos, medidas de gestão a serem adotadas pelos
intervenientes da gestão de resíduos, como:
 Soluções que zelam pela saúde e segurança dos trabalhadores e das populações;
 Desenvolvimento de soluções que conduzam à melhor “performance” ambiental possível,
onde se pode integrar a gestão de resíduos hospitalares:
o com as melhores práticas;
o com a formação dos produtores, para o desenvolvimento de triagem de resíduos
adequada e correta na origem, junto aos locais de produção;
o com o acondicionamento, recolha e transporte cumprindo todos os requisitos do
ADR/RPE;
o o tratamento diferenciado dos resíduos em função do seu risco biológico por
autoclavagem e/ou químico, por incineração ou outro;
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o com tecnologias direcionadas para os riscos associados á tipologia de resíduo;
o e as melhores performances ambientais e económicas para eliminar o risco
associado aos resíduos em cada e todas as instalações de Tratamento e
Armazenamento de resíduos.
A Lista Europeia de Resíduos, LER, publicada pela Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de
dezembro e as operações de valorização e de eliminação de resíduos e os seus códigos
atribuídos no Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho. Os resíduos hospitalares, como todos os
outros resíduos perigosos e não perigosos, enquadrados nesta instalação UTARH e COGR de
Braga, encontram-se classificados de acordo com o seu código LER.
O registo eletrónico dos resíduos geridos e produzidos, artº 45 do Decreto-Lei n.º 73/2011, de
17 de junho que, conforme foi já referido, altera o Decreto-Lei 178/2006, de 5 de setembro, é
designado por SIRER – Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos, suportado pela
plataforma SILIAMB da Agência Portuguesa do Ambiente.
A Portaria nº 145/2017 de 26 de abril, define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário,
ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo em território nacional e cria as Guias Eletrónicas de
Acompanhamento de Resíduos (e-GAR) a emitir no SIRER.

Resíduos Hospitalares
Encontra-se ainda atualmente em vigor o Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares (PERH)
2011-2016, cujos objetivos e metas foram estabelecidos para o seu período de vigência, tendo
sido aprovado pela Portaria nº 43/2011, de 20 de janeiro. Esse PERH, abrange também a
vertente da saúde animal, como o ensino superior, as atividades veterinárias, a investigação e
desenvolvimento em biotecnologia, com a integração dos resíduos produzidos nessas
atividades, nos resíduos hospitalares, como são entre outros os da veterinária e saúde animal e,
os cadáveres de animais de experiência laboratorial.
O Decreto-Lei n.º 73/2011 inclui também a definição de resíduos hospitalares como “resíduos
resultantes de atividades de prestação de cuidados de saúde a seres humanos ou a animais, nas
áreas da prevenção diagnóstico, tratamento, reabilitação ou investigação e ensino, bem como
de outras atividades envolvendo procedimentos invasivos, tais como acupunctura, piercings e
tatuagens”.

No caso específico dos resíduos hospitalares, estes encontram-se também

classificados por grupos de acordo com o Despacho n.º 242/96 de 13 de agosto, que determina
que os resíduos hospitalares são objeto de tratamento diferenciado conforme estão
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classificados nos grupos I, II, III ou IV, e estabelece normas de gestão, no que respeita à sua
classificação, acondicionamento, transporte e tratamento.
Os quatro grupos de resíduos hospitalares são, designadamente:
 Resíduos Grupo I – resíduos equiparados a urbanos, que não apresentam exigências especiais
no seu tratamento, como por exemplo, resíduos provenientes de serviços gerais e de apoio
(gabinetes, salas de reunião, vestiários, oficinas, jardins), embalagens e invólucros comuns
(papel, cartão, mangas mistas, etc.), resíduos provenientes de atividades de alimentação,
resultantes da confeção e restos de alimentos.
 Resíduos Grupo II – resíduos hospitalares não perigosos, que não estão sujeitos a
tratamentos específicos podendo ser equiparados a urbanos, tais como, material ortopédico,
fraldas e resguardos descartáveis não contaminados e sem vestígios de sangue, material de
proteção individual utilizado nos serviços de apoio, embalagens vazias de medicamentos ou
outros produtos de uso clínico, frascos de soro não contaminados.
 Resíduos Grupo III – resíduos hospitalares de risco biológico: resíduos contaminados ou
suspeitos de contaminação, suscetíveis de incineração ou de outro pré-tratamento eficaz,
permitindo posterior eliminação como resíduos urbanos, nomeadamente, peças anatómicas
não identificáveis, resíduos provenientes da administração de sangue e seus derivados,
sistemas utilizados na administração de soros e medicamentos, sacos coletores de fluxos
orgânicos; material ortopédico contaminado ou com vestígios de sangue, todos os resíduos
biológicos provenientes de quartos ou enfermarias de doentes infeciosos ou suspeitos.
 Resíduos Grupo IV – resíduos hospitalares específicos de vários tipos de incineração
obrigatória, integrando-se neste grupo material cortante e perfurante, produtos químicos e
fármacos rejeitados, citostáticos e material utilizado na sua administração, peças anatómicas
identificáveis.
Os resíduos dos grupos I e II encontram-se sujeitos ao mesmo tipo de regras e de processos de
tratamento que os Resíduos Urbanos (RU).
Relativamente aos Resíduos Hospitalares com Perigosidade (RHP), os grupos III e IV, o seu
tratamento é efetuado em instalações licenciadas para o efeito, de acordo com o mesmo
Despacho, através de procedimentos distintos consoante o tipo de resíduos e perigosidade
associada, ou seja, Autoclavagem para os resíduos do grupo III, e incineração para os do grupo
IV.
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De acordo com a Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro, Lista Europeia de
Resíduos (LER), estes resíduos são classificados com os códigos do capítulo 18, com
correspondência a onze códigos LER. Esta situação dificulta a gestão destes resíduos aquando o
preenchimento das e-GAR (que se encontra disponível na plataforma eletrónica da APA como
parte integrante do SIRER, conforme estabelecido pela Portaria 145/2017, de 26 de Abril); bem
como em contextos que se pretenda ter algum tipo de normalização ou que visem perceber
algum tipo de correspondência com a gestão de resíduos hospitalares noutros países da Europa.
O modo como os diversos países da Europa, fizeram a adaptação dos seus códigos LER aos
resíduos hospitalares e a forma como os resíduos são classificados e agrupados pela legislação
portuguesa é diferente (por ex: da forma como o faz a legislação espanhola ou inglesa).
A atividade de incineração ou coincineração de resíduos está sujeita a licenciamento pela APA
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, aplicando-se subsidiariamente o
disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro na redação conferida pelo Decreto-Lei
n.º 73/2011 de 17 de junho.

O transporte de resíduos
O transporte de resíduos constitui uma das etapas da gestão dos resíduos hospitalares, devendo
ser efetuado em conformidade com o disposto na Portaria nº 145/2017, de 26 de abril, que fixa
as regras a que está sujeito o transporte de resíduos dentro do território nacional, em
complemento como é o caso para o transporte de resíduos perigosos como os hospitalares seja
necessário cumprir também Regulamento de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada
- RPE e/ou o europeu ADR.
Assim, o transporte de resíduos perigosos (como os hospitalares dos grupos III e IV), são
abrangidos pelos critérios de classificação de mercadorias perigosas e obedece à
regulamentação nacional de transporte de mercadorias perigosas por estrada, o Decreto-Lei nº
41-A/2010, de 29 de abril, que aprova o RPE. O RPE regula o transporte terrestre rodoviário e
ferroviário de mercadorias perigosas e, para os RHP, terá que ser dado cumprimento às
condições estipuladas para as classes 6.1 e 6.2 do RPE, bem como às disposições constantes no
ponto 6.3 do Despacho nº 242/96, publicado no Diário da República II Série nº 187, de 13 de
agosto.

Aplicabilidade das MTD – Melhores técnicas disponíveis
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A análise da situação do projeto face à aplicabilidade das MTD, Melhores Técnicas Disponíveis,
associadas às atividades, operação e instalações da Unidade de Gestão de Resíduos (UGR),
nomeadamente os documentos de referência, de agosto de 2018 para as “Melhores Técnicas
Disponíveis para as Indústrias de Tratamento de Resíduos” (a “BREF Waste Treatment
Industries”) encontram-se desenvolvidas no Anexo II.
Os BREF considerados relevantes e aplicáveis no âmbito desta análise foram: BREF Waste
Treatment Industries, 2018; BREF Emissions from Storage, 2006; e BREF General Principles of
Monitoring, 2018.

3. Descrição do projeto
3.1.Localização
O projeto que se irá desenvolver na UTARH de Braga da Ambimed, instalação existente,
localizada no Ecoparque da BRAVAL, Lugar do Monte do Além, freguesia de Pedralva, concelho
de Braga; refere-se ao aumento de capacidade instalada de tratamento por autoclavagem da
unidade para 47,5 toneladas/dia, pelo que se apresenta a seguir a localização e descrição
detalhadas desta mesma instalação (Desenho EIA.00.DPJ.O1).

3.2. Descrição sumária da área de implantação do projeto
O Ecoparque da Braval, e por consequência a UTARH integrada no mesmo, têm acesso
controlado e encontram-se devidamente infraestruturados e preparados para receber
atividades industriais ou equiparadas, ligadas de forma direta ou indireta à gestão de resíduos
(Desenho EIA.00.DPJ.02).
Este parque constitui uma localização privilegiada para dar continuidade à atividade da
Ambimed na UTARH com este Projeto de Alteração de Melhoria Contínua (agora em avaliação),
considerando que a sua localização permite usufruir de uma série de infraestruturas, tais como
o sistema de drenagem e tratamento de águas residuais, o aterro sanitário, entre outras.
Em termos geográficos, a área de implantação enquadra-se na folha n.º 57 da Carta Militar
Topográfica de Portugal dos Serviços Cartográficos do Exército (IGeoE).
Na figura seguinte apresenta-se imagem com mapa do Ecoparque da Braval onde se poderá
visualizar a localização da UTARH da Ambimed (representada na imagem pelo número 13).
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Figura 3-1 –- Ecoparque Braval

No Ecoparque Braval situam-se as seguintes infraestruturas:


Edifício Administrativo



Estação de Triagem



Unidade de Produção de Biodiesel



Ecocentro



Ponto de Receção de Pneus Usados



Unidade de Valorização do Biogás



Aterro Sanitário



Unidade de Tratamento de Resíduos Hospitalares
Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico

E outras instalações e equipamentos necessários ao funcionamento de todo o sistema, tais
como:


Estação de Tratamento de Águas Lixiviadas (ETAL)



Laboratório



Estação Meteorológica
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Portaria



Unidade de Lavagem de Rodados.

A imagem a seguir apresenta o Parque da Braval e sua envolvente imediata, bem como as
coordenadas geográficas de localização da Ambimed.

Figura 3-2 - Localização da UTRAH da Ambimed

3.2.1. Características Físicas da Unidade de Braga onde se
desenvolverá o projeto
O projeto a desenvolver integra-se na Unidade da AMBIMED de Braga que integra de forma
conjunta a UTARH e o COGR; espaço esse já existente, devidamente infra-estruturado, e onde
decorrem já operações de gestão de resíduos devidamente licenciadas. Apresenta-se a seguir
uma imagem correspondente à organização e usos do espaço físico atual.
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Figura 3-3 – Layout dos usos atuais da instalação da UTARH de Braga
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3.3.Caracterização do serviço atual de Gestão Integrada de Resíduos
Hospitalares e da Unidade de Armazenamento e Tratamento de
Resíduos Hospitalares (UTARH) de Braga
Recolha e Transporte de Resíduos
De uma forma geral a operação recolha e transporte de resíduos hospitalares devidamente
contentorizados é comum a todo o serviço da Ambimed disperso pelo país, encontrando-se o
mesmo detalhado no âmbito da caracterização da entidade.
Assim, neste subcapítulo especificar-se-ão as áreas geográficas de recolha cujos resíduos são
encaminhados para a UTARH de Braga e respetiva frota.
A recolha é efetuada de forma capilar nos concelhos mencionados abaixo nas figuras, sendo que
posteriormente os resíduos são transportados em viaturas ligeiras e pesadas próprias para
recolha dos mesmos. Os resíduos recolhidos são posteriormente centralizados em Braga.
No caso dos resíduos hospitalares do grupo III a sua eliminação é feita pelo processo de
autoclavagem e, após trituração e compactação, deposição em aterro dentro do Ecoparque da
BRAVAL, sendo este o seu destino final. Os resíduos que não são suscetíveis de tratamento ou
encaminhamento para o Ecoparque da BRAVAL, são armazenados em contentores apropriados
para o efeito. Quando as quantidades se justifiquem ou existam movimentos previstos entre
unidades da Ambimed (semanalmente), os resíduos são expedidos através de camião TIR para
outras instalações da Ambimed onde os mesmos poderão ser processados, caso se aplique, ou
armazenados temporariamente para expedição para outros OGR.
A área de atuação da instalação de Braga tem como origem os produtores de resíduos da Região
Norte e Centro, nomeadamente no Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro, Douro Litoral, Beira
Alta, Beira Baixa e Beira Litoral. Conforme ilustrado nas figuras que se seguem os resíduos são
provenientes de 87 concelhos diferentes.
Além das regiões acima descritas e dada a proximidade geográfica e as inerentes simbioses
decorrentes da multinacionalidade do grupo Stericycle, a UTARH de Braga recebe também
resíduos provenientes de uma instalação do Grupo Stericycle em Pontevedra. Este processo
encontra-se devidamente autorizado pelas respetivas autoridades competentes, para os
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Movimentos Transfronteiriço de Resíduos (MTR), e justifica-se pela necessidade de tratamento
dos resíduos hospitalares do grupo III para eliminação do potencial de risco biológico, e pela
proximidade geográfica da UTARH de Braga (conforme demonstra o mapa que se segue).

Figura 3-4 - Mapa demonstrativo da localização geográfica da Unidade em Pontevedra e das duas unidades de
tratamento por autoclavagem mais próximas (UTARH de Braga, Portugal; e COGERSA em Gijón-Astúrias, Espanha)

Na figura que se segue podemos visualizar o mapa da cobertura geográfica da UTARH e COGR
de Braga, considerando a proveniência dos resíduos a nível Nacional e Pontevedra.
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Figura 3-5 - Mapa com os dados geográficos do número de produtores de resíduos por distrito.

Figura 3-6 - Gráfico relativo ao Top20 da percentagem do número de produtores de resíduos por concelho.
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Na figura anterior, podemos constatar a representatividade dos concelhos no que respeita ao
n.º de clientes. Verifica-se a dominância do concelho do Porto com cerca de 19%, 693
produtores, em comparação com os outros concelhos, mas também a considerável
representatividade dos concelhos de Braga com cerca de 9% (323 produtores), de Vila Nova de
Gaia (309 produtores) e Guimarães (298 produtores), ambos com 8% dos produtores de resíduos
da UTARH de Braga.

Caraterização da UTARH da Ambimed em Braga
A Unidade Tratamento e Armazenamento de Resíduos Hospitalares (UTARH) da Ambimed em
Braga, encontra-se licenciada, há mais de dez anos, para efetuar a gestão de Resíduos
Hospitalares Perigosos (RHP), classificados de acordo com o Despacho n.º 242/96, nos grupos III
e IV, e conta atualmente com as seguintes licenças em vigor:
•

Licença de funcionamento n.º DGS/28.1.4.3/3-07.17, emitida pela DGS a 09/08/2017, e
Licença Ambiental n.º 393_1.0_2016 as operações de tratamento e armazenamento
temporário de resíduos hospitalares:
•

Tratamento, por autoclavagem, de resíduos hospitalares do grupo III, segundo
o Despacho n.º 242/96 – Operação de gestão de resíduos D9

•

Armazenamento temporário de resíduos hospitalares do grupo IV, segundo o
Despacho n.º 242/96 – Operação de gestão de resíduos D15

•

Armazenamento temporário de outros resíduos provenientes da prestação de
cuidados de saúde – Operação de gestão de resíduos D15 ou R13

•

Alvará n.º2/2019/CCDR-N, emitida pela CCDRN a 06-03-2019, para a realização de
operações de gestão de resíduos para o local designado por COGR - Centro de
Operações de Gestão de Resíduos:
•

Armazenamento temporário de ouros resíduos do tipo não hospitalar,

•

Operações de gestão R13/D15
•

Papel, cartão, plástico

•

Residuos da Valormed

•

entre outros
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•

Licença da DGAV, com Número de Controlo Veterinário NSM030, para a Unidade
Intermédia de Armazenamento Temporário de Subprodutos Animais de Categoria M1.

Na UTARH de Braga, os resíduos hospitalares (adiante caracterizados e classificados de acordo
com a legislação em vigor), nomeadamente os do grupo III, são tratados através do sistema de
autoclavagem, que promove a sua descontaminação, seguido de um processo complementar
de tratamento, a trituração/compactação, o que permite a redução do seu volume até 70% e,
consequentemente, minimizar a ocupação de espaço em aterro, local para onde seguem os
resíduos (que, após tratamento por autoclavagem, se encontram equiparados a resíduos
urbanos). Para outros resíduos hospitalares, como os resíduos do grupo IV e outros resíduos
provenientes das unidades de saúde, tais como os resíduos líquidos e outros perigosos e não
perigosos, é efetuado nesta UTARH o seu armazenamento temporário e são depois enviados
para tratamento noutras instalações licenciadas para o efeito (tais como o CIGR da Ambimed,
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localizado na Chamusca, que procede à incineração desses resíduos e outras instalações de
tratamento/destinos final de resíduos perigosos, como os CIRVER).
Figura 3-7 – Diagrama dos processos actuais na UTARH

Esses resíduos, RHP, encontram-se classificados de acordo com o Despacho n.º 242/96, de 13
de agosto, nomeadamente:


Grupo III – Resíduos Hospitalares de Risco Biológico – peças anatómicas não
identificáveis (amostras de tecidos, órgãos, biopsias, etc.); resíduos resultantes da
administração de sangue e seus derivados (seringas, sacos de transfusão, sacos de
plasmas, tubos com amostras biológicas e outros resíduos similares); sistemas utilizados
na administração de soros e medicamentos, sacos coletores de fluidos orgânicos e
respetivos sistemas (sacos coletores de urina, sacos de aspiração de secreções, sacos de
drenagem, etc); material ortopédico contaminado ou com vestígios de sangue (talas,
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gessos e ligaduras gessadas); fraldas e resguardos descartáveis contaminados ou com
vestígios de sangue (papel protetor de marquesas, material de penso, etc.); material de
proteção individual utilizado em cuidados de saúde e serviços de apoio geral em que
haja contacto com produtos contaminados (como luvas, máscaras, aventais e outros);
todos os resíduos contaminados ou com vestígios de sangue, provenientes de salas de
cirurgia, salas de tratamento, salas de anatomia patológica e patologia clínica e de
laboratórios de investigação.


Grupo IV – Resíduos Hospitalares Específicos – Materiais cortantes e perfurantes
(agulhas, cateteres e todo o material invasivo); fármacos rejeitados (medicamentos fora
do prazo ou não administrado na sua totalidade); citostáticos e todo o material utilizado
na sua preparação e administração.



Resíduos líquidos e outros perigosos e não perigosos – como químicos (reagentes,
solventes, etc.) utilizados e produzidos em atividades laboratoriais, em instalações de
ensino, de investigação de diagnóstico, de em UPCS.

Na UTARH de Braga o sistema de tratamento de RHP com risco biológico por autoclavagem
integra um processo com vários tipos de equipamentos, como o sistema de geração de vapor a
montante dos autoclaves e a trituração/compactação a jusante.
A autoclavagem, que além deste tipo de utilização mais recente no tratamento de resíduos, é
também utilizada há dezenas de anos na esterilização de vários elementos (têxteis,
instrumentos, etc) no meio hospitalar, pode ser definida como um sistema de descontaminação
dos resíduos por vapor saturado a alta temperatura e em sobrepressão, capaz de atingir uma
inativação microbiológica do nível 4. Um ciclo de tratamento de resíduos por autoclavagem
pode durar entre 30 a 45 minutos, variando em função das características e heterogeneidade
da carga de resíduos. Cada ciclo pode ser resumido nas 4 fases principais que o constituem:


1ª Fase - realização de três operações de vácuo até à obtenção de uma pressão relativa
de - 0,85 atm, de tal forma que ao terminar a terceira injeção de vapor, a proporção de
ar no interior da câmara será de 99,80% de vapor e 0,20% de ar.



2ª Fase - aquecimento da câmara por injeção contínua de vapor até alcançar uma
temperatura de 134º C e uma pressão de + 2,2 atm.



3ª Fase - esterilização por iniciação contínua de vapor, mantendo a temperatura e
pressão citadas durante o tempo que se considere necessário.
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4ª Fase - desvaporização por extração de vapor, até alcançar um vácuo de - 0,90 Atm,
que elimina a humidade acumulada no processo.

A autoclavagem, realizada em moldes tecnicamente corretos, é uma tecnologia limpa com
eficácia e segurança em termos de ambiente e saúde pública. Descrevem-se algumas das
características que suportam esse facto:
 Utilização de vapor de água como “agente esterilizante”, não produzindo nenhum
resíduo tóxico ou perigoso, como consequência da sua aplicação.
 Garantia de inativação microbiológica dos resíduos a tratar – descontaminação de nível
4, de acordo com os critérios da “EPA”.
 Tratamento dos efluentes líquidos e gasosos gerados no processo, de modo a garantir a
sua “inocuidade” antes da rejeição para o exterior.
 O tipo de autoclaves que a Ambimed utiliza é de pré-vácuo definido por cota física e não
por tempo, atingindo-se assim as melhores condições e garantias de eficácia de
tratamento. Há ainda outras especificidades deste tipo de autoclaves, que conferem a
este sistema a designação de “uma tecnologia mais limpa” e garantem simultaneamente
a sua eficácia, que são o tratamento (esterilização) através de um filtro HEPA auto
esterilizado e o tratamento dos condensados (vapor produzido dentro do autoclave
quando passa ao estado líquido), num sistema específico do autoclave designado por
“Digestor”.

Eficácia da Tecnologia de Tratamento por autoclavagem
As recomendações da EPA (Agência de Proteção do Ambiente Norte Americana),
consubstanciadas inicialmente na “Technical Assistance Manual: State Regulatory oversight of
Medical Waste Tratement Technologies” em abril de 1994, definem critérios mínimos aos quais
devem

obedecer

quaisquer

tecnologias

que

pretendam

operar

neste

campo,

independentemente da natureza dos agentes de destruição empregues.
Assim, uma tecnologia, destinada à inativação/destruição de microrganismos e/ou ao
tratamento de resíduos com risco biológico, que atinja uma redução de 4Log10 numa população
microbiana, significa uma redução na população ao nível das 4 casas decimais (99,9999 % de
redução) ou, por outras palavras, uma probabilidade de sobrevivência na população em causa
da ordem de 1:10 000.
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A obtenção de uma ação de esterilização será atingida sempre que o nível de redução de uma
população microbiana, operado seja de 6 Log10, redução de 99,999999 % ou probabilidade de
sobrevivência de 1:1 000 000.
O quadro seguinte apresenta os vários níveis de inativação microbiana de acordo com os
critérios expostos.
Quadro 3.1 -Níveis de inativação microbiana.

Nível de
inativação

Descrição

Nível 1

Inativação de bactérias vegetativas, fungos e vírus lipofílicos com uma redução maior ou igual a
6 Log 10

Nível 2

Inativação de bactérias vegetativas, fungos e vírus lipofílicos e hidrofílicos, parasitas e
micobactérias com uma redução maior ou igual a 6 Log10

Nível 3

Nível 4

Inativação de bactérias vegetativas, fungos e vírus lipofílicos e hidrofílicos, parasitas e
micobactérias com uma redução maior ou igual a 6 Log 10 e inativação de esporos de B.
stearotermophilus ou B. subtilis com uma redução maior ou igual a 4 Log10.
Inativação de bactérias vegetativas, fungos e vírus lipofílicos e hidrofílicos, parasitas e
micobactérias com uma redução maior ou igual a 6 Log 10 e inativação de esporos de B.
stearotermophilus com uma redução maior ou igual a 6 Log10.

Fonte: Adaptado de “Technical Assistance Manual : State Regulatory Oversight of Medical Waste Treatement Technologies” - EPA abril
1994

O desempenho das tecnologias mais correntes no mercado, quando comparadas sobre este
critério, e corretamente operadas, pode ser sintetizado como o quadro seguinte indica.
Quadro 3.2– Níveis de inativação segundo a tecnologia.
Tecnologia
Autoclavagem
Microondas
Química

Nível de inativação
Nível 4
Nível 3
Nível 3

Equivalência
Esterilização
Desinfeção
Desinfeção

Através do procedimento de controlo de eficácia do processo de autoclavagem e de acordo com
o nível de descontaminação que se aplica de nível 4 garante-se a esterilização dos resíduos e dos
condensados, antes da sua rejeição na rede de drenagem de águas residuais. Utilizando para
além de outros métodos de controlo os Indicadores Biológicos aplicando as recomendações da
EPA com a utilização do B. stearotermophillus como Indicador Biológico para o controle deste
método de tratamento térmico.
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Operações de gestão de resíduos associadas à UTARH

Figura 3-8 – Layout atual da instalação e respetivos fluxos de resíduos (UTARH)
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Todas as operações realizam-se no piso 0, na Zona Limpa ou na Zona de Tratamento, conforme
o layout anteriormente apresentado. Na imagem é possível visualizar os fluxos de entradas e
saídas de resíduos que atualmente se desenvolvem na instalação em Estudo.
No que respeita à atual gestão de resíduos, em termo de quantidades, códigos LER e Operação
envolvida a informação encontra-se resumida na seguinte tabela.
Quadro 3.3- Tipologia de resíduos e quantidades recebidas no ano de 2018 na Instalação Ambimed Braga
Quantidade recebida/tratada
em 2018 na UTARH Braga
Tipologia de Resíduos

CARACTERIZAÇÃO

Código
OPERAÇÃO
PARCIAIS (t/ano)

Resíduos com risco biológico

Resíduos com contaminação biológica
Resíduos de higiene feminina

0,00
D9

Resíduos hospitalares GIII

0,00

Resíduos hospitalares GIV

D15

Resíduos serviço recall

Materiais impróprios para consumo

D15

0,00

Resíduos embalagens medicamentos

R13

0,00

Resíduos farmacêuticos

R13/ D15

0,00

Pilhas e Acumuladores

R13

0,00

REEE
Resíduos embalagens contaminadas
Resíduos hospitalares amalgamas
dentarias
Outros resíduos perigosos

RE - Resíduos específicos (não
perigosos)

Madeiras
Medicamentos

645,11

R13

0,00

R13/ D15

0,65

R13

0,17

R13/ D15

92,49

R13

0,00

R13/ D15

0,00

R13

0,00

Misturas resíduos

R13/ D15

0,00

Monstros

R13/ D15

0,00

Metais

OAU

R13

0,00

Papel/ cartão

R13

0,00

Plásticos

R13

0,00

REEE

R13

0,00

R13/ D15

0,01

R13

0,00

RLP's/ RE's
Vidro
Notas:

6362,36

6362,36

RHP Grupo IV

RLP - Resíduos líquidos perigosos
e
REP - Resíduos específicos perigosos

TOTAIS
(t/ano)

645,11
0,00

93,31

0,01

FONTE: Ambimed

Os valores apresentados na Coluna "Quantidade recebida/tratada em 2018 na UTRAH Braga" tem por base os dados do MIRR
de 2018 da UTARH Braga.
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Descrição das operações e espaços onde se desenvolvem
a) Zona limpa
Higienização de contentores de transporte de resíduos (Grupos III, IV), esta operação é efetuada
num equipamento específico que integra primeiro a lavagem com água sob pressão e
detergente e posteriormente administração de desinfetante específico e secante. Os
contentores são depois encaminhados para o circuito de secagem que também integra o
equipamento automático de higienização.
Estes contentores devidamente limpos e desinfetados, são armazenados temporariamente em
zona dedicada, após o que são enviados nas viaturas de transporte, para novas recolhas, novas
rotas em clientes/produtores de resíduos.
Armazenamento de consumíveis: como os sacos de plástico, de diversas dimensões;
contentores novos de uso múltiplo; recipientes de uso único de diversas capacidades, para
acondicionamento de perfurantes e para transporte, etc.
Casa das máquinas: onde se localiza o sistema de geração de vapor que integra o equipamento
de tratamento de água, caldeiras e compressor.
Armazém de Detergentes - Nesta zona são centralizados diversos produtos da manutenção
como detergentes, desinfectantes e produtos afins, óleos e lubrificantes, e outros produtos para
uso próprio.
Lavandaria: que consiste num espaço destinado à higienização dos uniformes de trabalho dos
funcionários afetos à instalação.
b) Zona de tratamento
Descarga de Contentores: As viaturas que chegam dos clientes/produtores dirigem-se à zona de
descarga, onde procedem à descarga dos contentores com resíduos da viatura.
Após a quantificação e identificação os contentores são encaminhados em função do código de
cores e tipo de resíduos que acondicionam, para as respetivas zonas de processamento ou
preparação de carros de autoclave no caso dos resíduos hospitalares do grupo III, o armazém
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refrigerado relativamente aos resíduos hospitalares do grupo IV e ainda o armazém de resíduos
líquidos e outros perigosos no caso de jerricans e contentores que acondicionem esta tipologia
de resíduos.
Preparação de carros de autoclave: Os contentores com resíduos do grupo III, devidamente
encerrados em saco branco, são retirados dos contentores de transporte para os carros dos
autoclaves para posterior tratamento por autoclavagem. Os contentores de transporte, de uso
múltiplo vazios, são depois enviados para o sistema de higienização de contentores.
Ciclo de autoclavagem: No âmbito do tratamento dos RHP, a autoclavagem pode ser definida
como um sistema de "esterilização" ou descontaminação dos resíduos por vapor saturado a alta
temperatura e em sobrepressão, capaz de atingir uma inativação microbiológica do nível 4 e
aplicável a mais de 90% dos resíduos perigosos (com risco biológico) produzidos nas unidades
de prestação de serviços de saúde (humana e animal) e investigação e diagnostico relacionadas.
O processo de descontaminação de resíduos inicia-se com a entrada dos carros metálicos
rodados no autoclave. Associado a este processo, e a montante, encontra-se o sistema de
geração de vapor.
Após a conclusão do tratamento, os carros com os resíduos já tratados são retirados do
autoclave, direcionam-se para um elevador que os eleva e transborda para a tremonha de
entrada do sistema complementar de tratamento, o triturador/compactador.
Sistema de Trituração/Compactação: Este sistema onde se encontram o triturador acoplado a
um contentor/compactador de 20 m3, localiza-se junto às portas de saída dos carros de
Autoclave (com os resíduos já tratados) e enquadrada com uma porta exterior. Depois de cheio,
o contentor/compactador com os resíduos já tratados e equiparados a urbanos é removido para
descarga em aterro, o Aterro da BRAVAL também localizado no ecoparque da BRAVAL, nas
imediações desta UTARH.
Armazenamento refrigerado: Os contentores que com resíduos do grupo IV, ficam armazenados,
em espaço refrigerado, para “concentração de carga” e posterior envio para incineração para o
CIGR da Ambimed na Chamusca.
Armazenamento Temporário de Resíduos Especiais: Os resíduos líquidos perigosos (RLP) e
outros “especiais” (REP e RE) recolhidos em Unidades de Saúde e outras instalações de
investigação e diagnóstico, que são depois enviados para outras instalações e/ou empresas
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licenciadas para tratamento adequado. Esta zona possui todas as condições estruturais para
armazenamento deste tipo de resíduos perigosos.
Oficina/ferramentaria: munida de peças e ferramentas para reparações e manutenção das
instalações e dos equipamentos.

3.4.Objetivos do Projeto e Sua Justificação
Com este projeto nesta instalação no concelho de Braga, e os antecedentes que levam ao
contexto do seu desenvolvimento, a Ambimed tem como principais objetivos a integração de
aspetos ambientais, de logística e de aspetos relacionados com as necessidades de resposta aos
clientes atuais e potencias.
Conforme já mencionado anteriormente, esta alteração visa o aumento da sustentabilidade da
Unidade e das operações associadas à sua exploração, bem como o alinhamento com as atuais
políticas de uso eficiente de recursos e de energia, tomada de medidas de adaptação e de
mitigação às alterações climáticas; e ainda contribuir para a circularidade da economia.
Poder-se-á considerar que este Projeto, de aumento da capacidade instalada de tratamento por
autoclavagem da UTARH de Braga, a implementar na instalação existente, pode resumir -se nas
duas alíneas seguintes:
a) Integração de um terceiro autoclave, e uso da capacidade total dos 3 autoclaves para
tratamento de resíduos com risco biológico, nomeadamente os resíduos hospitalares
do grupo III e outros com as mesmas características de perigosidade, o risco biológico;
b) o tratamento por autoclavagem das tipologias de resíduos integrantes dos códigos LER
20 01 10, 20 01 11, 15 02 03 e 20 01 99 com risco biológico, antes do envio dos mesmos
para aterro (aplicando o mesmo procedimento de descontaminação dos resíduos com
risco biológico que integram já atualmente as operações de tratamento de RHP do
grupo III) na UTARH de Braga. Saliente-se que a UTARH de Braga se encontra já
licenciada para o armazenamento temporário de resíduos com código LER 15 02 02* e
15 02 03 e o COGR Braga está licenciado para o armazenamento temporário de resíduos
de 15 02 02* e 20 01 99.
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3.4.1. Porquê o Novo Autoclave
Perspetivando-se um aumento da receção de resíduos a tratar por parte da Ambimed e estando
a UTARH de Braga a operar próximo do limite da sua licença de laboração torna-se necessário
garantir a resiliência da organização e a continuidade da operação (business continuity
management). A atualização da instalação com introdução do 3ª autoclave permitirá não só dar
resposta às crescentes exigências de mercado, bem como garantir a operação da instalação
mesmo em situações de paragem obrigatória de um autoclave por motivos de manutenção ou
avaria do equipamento.
Estas alterações permitirão à Ambimed:


Aumentar a capacidade instalada de tratamento de resíduos por autoclavagem;



Assegurar um tratamento mais seguro e ambientalmente mais correto de outros
resíduos que não se enquadram na definição de resíduo hospitalar e que apresentam
vestígios de sangue e outros produtos biológicos e/ou orgânicos que, no seu processo
de decomposição, provoca a libertação de odores (e, eventuais agentes contaminantes
associados);



Incrementar a redundância na gestão operacional dos equipamentos:
o

Necessidade de aumento do número de equipamentos disponíveis para
melhorar a manutenção preventiva dos equipamentos;

o


Diminuir os efeitos negativos de eventuais avarias na operação;

Maior capacidade de resposta:
o

Capacidade de responder a picos de produção na zona norte e centro do país;

o

Proporcionar uma melhor gestão de rotas na recolha de resíduos nos clientes
da zona norte e centro e na entrega dos resíduos em destino final autorizado,
de acordo com o princípio da proximidade previsto no regime geral de resíduos;

o

Dar resposta ao país vizinho, ao possibilitar o tratamento de resíduos a tratar
por

autoclavagem

provenientes

de

Pontevedra

(Galiza,

Espanha),

proporcionado através do desenvolvimento do princípio da proximidade.
Desta forma, as alterações pretendidas irão melhorar todo o processo inerente à gestão de
resíduos, quer do ponto de vista logístico e operacional, quer do ponto de vista ambiental e
económico. Irá possibilitar a poupança de recursos e a redução custos e, consequentemente,
diminuir os impactes ambientais associados ao transporte de resíduos para tratamento noutras
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instalações, em cumprimento dos princípios gerais da gestão de resíduos, nomeadamente no
que se refere aos princípios da proximidade, da proteção da saúde humana e do ambiente e da
hierarquia da gestão de resíduos.

3.4.2. Novos códigos LER de resíduos a tratar por autoclavagem
Considerando as potencialidades da atual UTARH, tratamento e descontaminação de resíduos
com risco biológico , atualmente aplicadas apenas aos Resíduos Hospitalares do Grupo III; e o
facto da UTARH de Braga se encontra já licenciada para o armazenamento temporário de
resíduos com código LER 15 02 02* e 15 02 03 e o COGR Braga está licenciado para o
armazenamento temporário de resíduos de 15 02 02* e 20 01 99, alguns destes com potencial
risco biológico (ex. dispensadores de higiene feminina, absorventes contaminados, vestuário
contaminado…), constata-se a oportunidade para a gestão adequada de resíduos com risco
biológico que não sejam originados apenas em unidades de prestação de cuidados de saúde (a
humanos e animais) e diagnóstico e investigação relacionados e outros que integrem
atualmente a designação de “resíduo hospitalar”.
Assim sugere-se que o desenvolvimento do projeto do aumento da capacidade instalada de
tratamento por autoclavagem da UTARH de Braga se estenda também à autoclavagem de mais
resíduos com risco biológico que não os hospitalares.
Estes “novos códigos LER” de resíduos a serem autoclavados na UGR de Braga integram assim
os resíduos a serem tratados por autoclavagem, com potencial de contaminação ou com risco
biológico, que se enquadram em solicitações por parte de clientes e potenciais clientes, como
instituições, sociedade civil, organizações (públicas e privadas, ONG e outras) no sentido de se
dar uma resposta adequada a gestão (acondicionamento, recolha, transporte e tratamento) de
resíduos perigosos não hospitalares mas com o mesmo tipo de risco biológico (que se encontrem
contaminados com sangue ou outros fluidos), tais como:


Os resíduos de higiene feminina, produzidos e geridos em contextos de espaços públicos,
como espaços comerciais, escolas, aeroportos, etc;



Os resíduos originados em contextos de:
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o acidentes (com mortes ou não) dentro de espaços edificados, instalações públicas e
privadas (nos domicílios, escolas, empresas, aeroportos e outras estações de
transportes, estádios desportivos, outros locais);
o acidentes em espaços abertos, como as vias de circulação (estradas, linhas férreas,
aeroportos etc), espaços de utilização para grandes aglomerados de pessoas
(atividades desportivas, musicais e culturais, manifestações publicas, etc).
Os resíduos com risco biológico produzidos nesses contextos, têm que ser normalmente geridos,
numa primeira abordagem junto aos seus locais de produção por forças policiais, por bombeiros
(ambulâncias e/ou emergência médica), por empresas de gestão das autoestradas, e de outros
grandes espaços de utilização pública ou privada, os serviços municipais, ou outras;


Os resíduos produzidos em contextos de crimes ou outras ações com armas donde
resultem feridos, tendo esses resíduos que ser normalmente geridos por forças policiais,
por estruturas e entidades judiciais, por bombeiros ambulâncias e/ou emergência
médica, ou outras;



Os resíduos produzidos em agências funerárias, consequentes da remoção de roupas
em domicílios, do tratamento prévio de cadáveres, etc;

De forma resumida, poder-se-á referir sobre estes resíduos com risco biológico (sangue ou
outros fluidos orgânicos), cujas origens vão muito além das unidade de saúde, ou seja
independentemente do local onde os mesmos sejam produzidos, um domicilio, uma via pública,
um espaço público, uma empresa que possa fazer (ou não) a gestão de espaços de uso público,
etc., têm sempre o mesmo tipo de potencial de risco que aquele que se encontra associado aos
Resíduos Hospitalares, quer tenham sido produzidos numa casa, na via pública, num hospital,
ou numa empresa, e como tal, deverão ser sujeitos a um mesmo tipo de tratamento (a
autoclavagem). Esses exemplos de resíduos com contaminação, com sangue podem ser muitas
vezes produzidos por “uma mesma pessoa” que seja assistida em “locais diferentes” ao longo
da ocorrência “de um mesmo acidente”.
Embora atualmente esses resíduos com risco biológico estejam a ser classificados como resíduos
urbanos (RU) e códigos LER equivalentes e enviados diretamente para contentores de RU e
recolhidos como se

tratassem de Resíduos sem perigo ou potencial de risco,

sendo

transportados a granel em viaturas de RU e ainda encaminhados para aterros ou outras soluções
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de RU (como o TMB - Tratamento Mecânico Biológico, incineração de RU) onde, ao longo de
todas estas operações de gestão de resíduos, de toda essa cadeia, são “operados”, “manuseados”
ou “manipulados”, com os cuidados relativos a um RU e não a um resíduo perigosos com
potencial de risco biológico, como de facto são.
A autoclavagem, como sistema para tratamento de RHP, semelhante ao que é já utilizado há
muitos anos para a esterilização hospitalar de materiais instrumentos e têxteis (roupa e outros)
constitui um sistema tecnicamente indicado, seguro e ambientalmente correto, para o
tratamento de todos esses resíduos com risco biológico, antes do seu o encaminhamento envio
para aterro sanitário de resíduos não perigosos. A autoclavagem é o sistema de tratamento a
que são sujeitos os resíduos hospitalares perigosos com risco biológico um pouco por instalações
em todo o mundo e em Portugal há mais de 20 anos.
Ao tratamento de resíduos perigosos com risco biológico (sejam de origem hospitalar ou não),
é aplicado o código de operação D9 – Tratamento físico-químico, conforme Anexos I e II da
Diretiva 2008/98/CE e do diploma RGGR (Regime Geral de Gestão de Resíduos). Para esta
operação D9, a Ambimed tem várias instalações licenciadas, conforme foi já referido, há vários
anos, sendo uma dela a UTARH de Braga, para a qual se pretende agora com o presente projeto
alargar o tratamento por autoclavagem a esses resíduos.
Para melhor se entender o fluxo de entradas e saídas dos resíduos na instalação onde se inclui
já o tratamento desta tipologia de resíduos com contaminação biológica e o funcionamento do
3º autoclave, na figura que se segue encontram-se representados os respetivos fluxos. O
zonamento apresentado na figura, é o referido no Quadro II do Anexo 1, que relaciona os
códigos LER dos resíduos com a respectiva zona de armazenamento (ZA1 a ZA7).
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Figura 3-9 – Layout da instalação e respetivos fluxos de resíduos, percursos na UGR Braga
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3.5.Faseamento do Projeto e Sua Caracterização
3.5.1. Fase de instalação
A fase de instalação do projeto, corresponderá:


à identificação do local de armazenamento dos novos resíduos com potencial de risco
biológico a autoclavar.

Os trabalhos são mínimos uma vez que o terceiro autoclave já se encontra nas instalações.
Durante muito tempo esteve selado e por ligar às redes de água, energia, vapor, ar comprimido
e águas residuais, aguardando autorização para o seu funcionamento.
No entanto, durante a pandemia COVID-19, devido a um incremento significativo dos resíduos
hospitalares produzidos nas Unidades de Cuidado de Saúde, a Direção Geral de Saúde emitiu
uma autorização a título excecional para o funcionamento do mesmo no período entre emitida
a 09 de dezembro de 2020 por um período de apenas de 6 meses, terminado a sua validade a
30 de junho 2021, posteriormente prorrogada pela APA, conforme oficio S043353-202107DRES.DRS, de 06 de julho de 2021.
As cartas de comunicação de colocação do Autoclave à DGS e APA aquando da colocação do
autoclave nas instalações, bem como as autorizações excepcionais para funcionamento do
mesmo, são apresentadas no anexo III .
A imagem seguinte, corresponde à planta da UGR de Braga, indicando-se na mesma a localização
do novo autoclave e do novo local para armazenamento temporário dos resíduos com códigos
LER 20 01 10, 20 01 11, 15 02 03 e 200199 a autoclavar (resíduos não hospitalares contaminados,
com risco biológico).
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Figura 3-10 – Layout da UTARH de Braga com projeto de aumento de capacidade de autoclavagem.
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3.5.1.1. O terceiro autoclave
Conforme exposto é intensão da Ambimed a instalação e colocação em funcionamento do
terceiro autoclave, para além dos dois atuais em funcionamento, tendo este novo autoclave a
instalar as seguintes características:


Modelo 6200 LVR - 2



Capacidade de Carga: 495 kg



Duas portas de fecho automático com bloqueio de segurança;



Ligação a uma rede de vapor;



Camara retangular em aço inoxidável,



Sistema de vácuo de alta eficiência.



Digestor independente com depósito acumulador, para tratamento dos efluentes
condensados.



Dimensões da câmara =960x1440x4320 (mm)



Volume total da câmara = 6000 Lts



Volume útil da câmara = 3 contentores de 1 m3



Dimensões totais =2390x1950x4800 (mm)



Alimentações:
o

Rede de ar comprimido (pressão necessária de 4 a 6 bar);

o

Rede de vapor (pressão necessária de 2,7 a 3 bar);

o

Eletricidade de rede (III 400 V+ Terra).

A localização do espaço destinado ao terceiro autoclave encontra-se visível na figura 3.8 e planta
constante do anexo IV no Volume de Anexos.
Tal como exposto as características do presente autoclave são semelhantes aos já instalados,
conforme documento do fornecedor apresentado no anexo V. Desta forma com a integração do
presente autoclave a instalação passará a possuir uma capacidade instalada para tratamento de
47,5 ton/dia. Na tabela que se segue passamos a vos apresentamos justificação do aumento da
capacidade instalada para a presente instalação em estudo tendo em consideração as premissas
que foram usadas aquando o licenciamento ambiental da UTARH em 2009 e as características
de génese dos equipamentos.
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Quadro 3.4– Justificação da capacidade instalada da unidade

Capacidade

Ton/dia
24

Capacidade
licenciada

Justificação do valor apresentado






Capacidade instalada
atual

31,7







Capacidade instalada
com o 3º autoclave

47,5








2 autoclaves, ambos com as mesmas características;
cada um dos autoclaves com 3 carrinhos, com
capacidade total para 420kg de resíduos;
cada ciclo de autoclavagem dura aprox. 50 min;
Horário de laboração da instalação 24horas/dia;
o equivalente a 29 ciclos de tratamento por
equipamento
resultando em 24,19 ton/dia
2 autoclaves, ambos com as mesmas características;
cada um dos autoclaves com 3 carrinhos, com
capacidade total para 495kg* de resíduos;
Horário de laboração da instalação 24horas/dia;
cada ciclo de autoclavagem dura aprox. 45 min, o
equivalente a 32 ciclos de tratamento por equipamento
resultando em 31,7 ton/dia
3 autoclaves, com as mesmas características;
cada um dos autoclaves com 3 carrinhos, com
capacidade total para 495kg* de resíduos;
Horário de laboração da instalação 24horas/dia;
cada ciclo de autoclavagem dura aprox. 45 min, o
equivalente a 32 ciclos de tratamento por equipamento
resultando em 47,5 ton/dia

Notas: Na linha, onde se lê capacidade licenciada, os valores apresentados de capacidade total de cada
autoclave e a duração de ciclo de tratamento foram calculados na altura do licenciamento ambiental,
tendo em consideração o volume de tratamento na altura e não sobre a capacidade máxima de
tratamento de cada autoclave conforme as características do fornecedor.
* o valor apresentado foi obtido tendo em consideração as características do equipamento/fornecedor,
ver documento no anexo V.

3.5.2. Fase de exploração
A fase de exploração está prevista para o dia seguinte à recepção da Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) ao EIA e atualização da licença de funcionamento da instalação com a nova
capacidade instalada.
3.5.2.1. Operações associadas à integração do terceiro autoclave no
processo de autoclavagem
Uma vez instalado o equipamento e após a realização dos testes de verificação de conformidade,
o equipamento é dado como operacional para o funcionamento diário da instalação. Como tal
o mesmo integrará o circuito de tratamento para resíduos com contaminação biológica,
conforme descrito no capítulo 3.3:
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Preparação de carros de autoclave: Os contentores com resíduos de contaminação
biológica, devidamente acondicionados, são retirados dos contentores de transporte
para os carros dos autoclaves para posterior tratamento por autoclavagem.



Ciclo de autoclavagem: O processo de descontaminação de resíduos que se inicia com
a entrada dos três carros metálicos rodados no autoclave. Associado a este processo,
poderemos ainda acrescentar que este é um sistema de "esterilização" ou
descontaminação dos resíduos por vapor saturado a alta temperatura e em
sobrepressão, capaz de atingir uma inativação microbiológica do nível 4 e aplicável a
mais de 90% dos resíduos perigosos com risco biológico.



Após a conclusão do tratamento, os carrinhos do autoclave com resíduos já tratados,
são retirados e encaminhados para o sistema de trituração/compactação



Sistema de Trituração/Compactação: Este sistema onde se encontram o triturador
acoplado a um contentor/compactador de 20 m3, destina-se à descaracterização do
resíduo, reduzindo a sua dimensão e área que ocupará aquando da deposição em aterro.

Os procedimentos internos operacionais para a utilização do terceiro autoclave e sua integração
no processo de tratamento não são significativos, visto que o não se altera ao que atualmente
é realizado na UTARH. Acresce-se, com a entrada em funcionamento, o consumo de energia e
recursos.
3.5.2.2. Operações associadas aos novos códigos LER de resíduos a
tratar por autoclavagem
As operações e/ou atividades de gestão de Resíduos Hospitalares (RH) ou Resíduos Hospitalares
Perigosos (RHP) que já se desenvolvem atualmente na UTARH da Ambimed em Braga, integram,
além da recolha, transporte e armazenamento temporário para todos os RH, algumas operações
mais específicas como:
I.

o Tratamento por autoclavagem dos RHP do grupo III, operação com o código D9 –
Tratamento físico-químico, (conforme anexos da diretiva 2008/98/CE e do diploma
RGGR o DL nº 73/2011 de 17/6), que são resíduos com potencial de risco biológico;

II.

o armazenamento temporário de RHP do grupo IV, que conforme anexos da diretiva
2008/98/CE e RGGR - DL nº 73/2011 de 17/6, é classificada como uma operação de
gestão de resíduos com o código de D15 — Armazenamento antes de uma das
operações enumeradas de D 1 a D 14 (com exclusão do armazenamento temporário,
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antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos), que são resíduos
perigosos, maioritariamente, com potencial de risco químico, que são depois a partir
daquela UTARH, encaminhados para incineração nas instalações da Ambimed (CIGR) no
concelho da Chamusca;
III.

o armazenamento temporário (com operações de gestão D15 e R13, conforme anexos
da diretiva 2008/98/CE e do diploma RGGR o DL nº 73/2011 de 17/6 ), para os resíduos
líquidos e outros resíduos com perigosidade, provenientes de unidades de prestação de
cuidados de saúde, que têm essencialmente risco químico e, que são depois a partir
desta instalação encaminhados para tratamento noutras instalações como, os CIRVER e
o CIGR da Ambimed, no concelho da Chamusca, ou outras instalações licenciadas para
o efeito.

IV.

e o armazenamento temporário de resíduos no COGR de Braga, onde de entre os vários
códigos LER já licenciados para as operações de gestão de resíduos R13 e D15
(armazenamento temporário) se encontram os códigos LER 15 02 02*, 15 02 03 e 20 01
99.

Relativamente aos resíduos que propomos que integrem também este processo de tratamento
por autoclavagem integram-se: o código LER 20 01 99, resíduos não perigosos mas que enquadra
os resíduos de higiene feminina que por si são resíduos com contaminação biológica; e o código
LER 20 01 10, 20 01 11 e 15 02 03, os resíduos perigosos que serão essencialmente, resíduos de
têxteis (roupa de vestuário e outra), materiais absorventes e de limpeza e outros com sangue,
originados nos seguintes contextos ou produzidos em cenários, que integram resíduos gerados
ou produzidos em contextos de:
I. Acidentes (com mortes ou não) dentro de espaços edificados, instalações públicas e
privadas (nos domicílios, escolas, empresas, aeroportos e outras estações de
transportes, estádios desportivos, outros locais).
II. Acidentes em espaços abertos, como vias de circulação (estradas, linhas férreas,
aeroportos etc.), espaços de utilização pública ou privada para grandes aglomerados de
pessoas (atividades desportivas, musicais e culturais, manifestações públicas, etc.).
Os resíduos produzidos nesses contextos, têm que ser normalmente geridos por, forças
policiais, por bombeiros (ambulâncias e/ou emergência médica), por empresas de gestão
das autoestradas, e de outros grandes espaços de utilização pública ou privada, os
serviços municipais, ou outras.
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III. Resíduos resultantes de cenários de crimes (ou outras ações com armas), ocorrências
descorrentes de eventos extremos ou catástrofes, donde resultem feridos, tendo esses
resíduos que ser normalmente geridos por forças policiais, por estruturas e entidades
judiciais, por bombeiros ambulâncias e/ou emergência médica, proteção civil, ou outras.
IV. Os resíduos produzidos em agências funerárias, consequentes da remoção de roupas
em domicílios, do tratamento prévio de cadáveres, etc.
A imagem a seguir sistematiza o novo código de operações de gestão dos resíduos com potencial
risco biológico, comparativamente à situação atual que foi antes apresentada na figura 3.7.

Figura 3-11- Diagrama do processo da UGR.

Pretende-se desta forma com este projeto potenciar também as infraestruturas existente para
o tratamento mais adequado de outras tipologias de resíduos perigosos com risco biológico, em
vez do seu encaminhamento sem qualquer tratamento, para deposição em aterro, como se de
resíduos urbanos se tratassem, pois tal como os resíduos hospitalares (do grupo III), são resíduos
perigosos com potencial de risco biológico, apesar das suas origens não serem unidades de
saúde (humana ou animal) ou de investigação.
No seguinte quadro encontra-se representado de forma resumida as quantidades espectáveis
de virem a ser tratadas e recebidas na UGR tendo em consideração a capacidade instalada da
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instalação com a instalação do 3ª autoclave e as capacidades instantâneas para o
armazenamento.
Quadro 3.5 -Tipologias de resíduos a receber e respetivas estimativas com o Projeto na UGR Braga
Quantidade expectável a
tratar/armazenar com o projeto
Tipologia de Resíduos

CARACTERIZAÇÃO

Código
OPERAÇÃO
PARCIAIS (t/ano)

Resíduos com risco
biológico

Resíduos com contaminação
biológica
Resíduos de higiene feminina

15,49
D9

Resíduos hospitalares GIII
RHP Grupo IV
Resíduos serviço recall

RLP - Resíduos líquidos
perigosos
e
REP - Resíduos específicos
perigosos

Resíduos hospitalares GIV
Materiais impróprios para
consumo
Resíduos embalagens
medicamentos
Resíduos farmacêuticos

61,95
2310,89

D15

1,56

R13

23,88

R13/ D15

86,70

Pilhas e Acumuladores

R13

3,12

REEE
Resíduos embalagens
contaminadas
Resíduos hospitalares amalgamas
dentarias

R13

14,25

R13/ D15

38,05

R13

0,45

R13/ D15

282,51

R13

15,60

Madeiras
Medicamentos

R13/ D15

5,54

R13

14,56

Misturas resíduos

R13/ D15

28,52

Monstros

R13/ D15

15,60

Metais

OAU

R13

27,48

Papel/ cartão

R13

70,83

Plásticos

R13

43,28

REEE

R13

39,00

R13/ D15

44,61

RLP's/ RE's
Vidro

17337,51

17260,07
D15

Outros resíduos perigosos
RE - Resíduos específicos
(não perigosos)

TOTAIS
(t/ano)

2310,89

112,14

338,38

308,15

3,13
FONTE: Ambimed
Nota: Os valores apresentados no presente quadro correspondem ao total máximo de resíduos que a nova
capacidade instalada com o projeto na UGR Braga permitirá gerir/receber, estando a sua concretização estes
dependentes da evolução do negócio.
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3.5.3. Estimativa dos tipos e quantidades de resíduos e emissões
previstos durante as fases do projeto
Descrição dos materiais e energia utilizados e produzidos
As formas de energia a utilizar na instalação são Eletricidade, Gás de Petróleo Liquefeito (GPL) e
Gasóleo. Sendo o GPL o que corresponde à maior percentagem em termos energéticos, seguido
da Energia Elétrica. O consumo de gasóleo é mínimo comparativamente com as restantes
formas de energia, correspondendo apenas a abastecimento do empilhador.
Para consumos totais de energia com o projeto de aumento da capacidade de autoclavagem,
prevê-se um valor estimado de cerca de 415 tep anuais. Sendo que atualmente para o
funcionamento da UTARH, o consumo total de energia é de cerca de 320 tep anuais, onde o
maior consumo é relativo ao funcionamento do sistema de tratamento dos resíduos
(autoclavagem e todo o equipamento complementar) que se alimenta maioritariamente de GPL.
O projeto não trará acréscimo significativo de consumo de energia elétrica uma vez que o espaço
hoje em dia já existe e tem já necessidade de iluminação nalguns períodos do dia e
especialmente no outono e inverno, também os consumos de eletricidade associados aos
equipamentos e às áreas sociais e administrativas não sofrem aumento com a implementação
do projeto. Assim, prevê-se um acréscimo de consumo de energia na ordem dos 30 %, que
representa cerca de mais 96 tep/ano.
Para o abastecimento de água da UGR, tendo como base os atuais consumos, estima-se com o
projeto um consumo máximo total na instalação de água de cerca de 1580 m3/mês.

Descrição dos efluentes resultantes da laboração
O efluente resultante das águas residuais produzidos com o projeto, domésticas e industriais, é
encaminhado para a rede de drenagem e ETAL, sendo aí tratadas pelo sistema já existente, e
que é propriedade e explorado pela BRAVAL.
O sistema de águas residuais domésticas integra as águas residuais provenientes das áreas
sociais e administrativas. O sistema de águas residuais industriais integra as águas residuais
provenientes da laboração na UTARH, nomeadamente as lavagens de instalações e de
equipamentos, bem como da higienização de viaturas. O efluente resultante dessas águas
residuais é conduzido, conforme já referido, para o sistema de drenagem e tratamento da
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BRAVAL. Em termos globais estima-se que a produção máxima de águas residuais com o projeto
seja de cerca 15175 m3/ano, isto é 1265 m3/mês.
Outros aspetos associados às águas residuais, são adiante descritas nos capítulos da
monitorização e na análise de MTDs (onde existem aspetos ligados ás águas residuais) sempre
que existam, ações e procedimentos com eles relacionados.
Poder-se-á desde já referir que, as medidas internas aplicadas à reutilização de água de consumo
no processo (sistema de refrigeração de água em circuito semi-fechado - chiller), leva a uma
redução de consumo de água de abastecimento de até 70%, ou seja, um valor equivalente à
mesma redução, na rejeição de águas residuais.
O desenvolvimento de aspetos ligados quer às águas residuais, quer ao consumo de água,
encontram-se especialmente desenvolvidos no fator “Águas e Águas Residuais” ao longo deste
EIA.

Tipologia de Resíduos suscetíveis de produção durante a fase de exploração
No âmbito dos resíduos produzidos, destacam-se os decorrentes do processo de autoclavagem
(resíduos que após tratamento são resíduos sem perigosidade e equiparados a resíduos
urbanos), e os resíduos das áreas sociais e administrativas, das manutenções e reparações, aos
equipamentos e instalações.
Apresenta-se a seguir um quadro síntese dos mesmos, que poderão ser consultadas em maior
detalhe no capítulo da “Tipificação dos resíduos associados ao projeto”, no descritor “Resíduos”
e anexo VI.
Quadro 3.6 -Tipologias de resíduos espectáveis de produção decorrentes da atividade
Código
LER

Designação

Destinos Finais

150101

Embalagens de papel e cartão

150102

Embalagens de plástico

Braval/
Mirapapel
Braval

150103

Embalagens de madeira

Braval

150104

Embalagens de metal

Braval

150110*

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de
substâncias perigosas
Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não
anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de
proteção, contaminados por substâncias perigosas

Sisav

150202*

Sisav

Fonte: AMBIMED, MIRR 2018
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Todos os resíduos, após armazenamento temporário, serão encaminhados para operadores de
gestão de resíduos licenciados, privilegiando as operações de valorização e de proximidade, com
os operadores de gestão de resíduos que se encontram no Ecoparque da BRAVAL, contribuindo
assim para o incremento das sinergias e da redução, das distâncias nos transportes e, da pegada
de carbono associada ao projeto, e ainda de integração do conceito de simbiose industrial.

3.5.4. Fase de desativação
Esta fase ocorrerá quando a Ambimed der por terminada a sua atividade neste local. Para o
efeito a UTARH dispõe já atualmente de um plano de desativação da instalação que integra
procedimentos e atividades de desmantelamento e retirada de todos os equipamentos,
produtos e materiais de mobiliário, entre outros.
Esta ação, da responsabilidade da Ambimed, terá essencialmente produção de resíduos e de
algumas águas de lavagens, encontrando-se definidas no respetivo plano as medidas
(preventivas e outras) que se encontram mencionadas no capítulo do descritor “resíduos”. Essas
medidas permitirão suprimir e/ou minimizar, eventuais riscos de poluição associados.

Fase de desativação e desmantelamento
No que se refere à fase de desativação, estão definidas medidas preventivas que a seguir se
apresentam, considerando que as mesmas permitirão evitar eventuais riscos de poluição
associados, nomeadamente:
I.

Triagem e encaminhamento de equipamentos – desmontar os equipamentos e avaliar
a sua aptidão para utilização noutros locais e/ou noutras atividades e os que sejam
considerados resíduos;

II.

Prevenção e atuação em caso de derrame – na desmontagem dos equipamentos serão
dadas especial atenção aos equipamentos que contenham fluidos (óleos e massas, p.
ex.), de forma a minimizar a ocorrência de derrames. Em caso de derrame, será
disponibilizado e utilizado material absorvente adequado para a contenção e limpeza
do derrame, de acordo com procedimentos e instruções de trabalho que serão
enquadrados em manual de operação, em manual de resposta a emergências e no
Sistema de Gestão Integrado (Qualidade, Ambiente e Segurança) da Ambimed;

III.

Segregação e encaminhamento de resíduos – separação dos resíduos existentes
(equipamentos fora de uso, embalagens, sucata, materiais de limpeza e quaisquer
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outros resíduos), classificação em termos de código LER e encaminhamento para
operadores licenciados, dando sempre preferência à operação de valorização;
IV.

Higienização das instalações – limpeza e higienização rigorosa de todos os espaços
(paredes, pavimentos) e também dos próprios equipamentos, antes do seu
encaminhamento, para reutilização ou para destino final como resíduo.

4. Descrição das alternativas razoáveis e critérios de seleção
4.1.
Alternativa - Zero – continuidade de laboração da
UTARH nos moldes atuais
A alternativa zero ao Projeto seria a de manter a situação atual (UTARH), não havendo nem a
integração do novo autoclave no processo, e consequente manutenção da capacidade de
tratamento por autoclavagem, nem a integração de novos resíduos com risco biológico e com
novos códigos LER no sistema de tratamento por autoclavagem. Considera-se esta uma situação
inaceitável porquanto tal implicaria por um lado aumentar significativamente as distâncias de
transporte dos resíduos produzidos na região para outras unidades do país, com todo o
acréscimo que isso representaria em termos de emissões e risco associado ao transporte para
um novo local e por outro, manter a gestão de resíduos com potencial de contaminação
biológica como se de Resíduos Urbanos se tratasse, mantendo os atuais níveis de risco de
contaminação biológica para a população.

4.2.
Outras alternativas (UGR noutras instalações da
AMBIMED, que não Braga)
Considerando os diferentes aspetos, condicionantes, objetivos e justificação do projeto
conforme anteriormente descrito, foram também analisadas alternativas ao projeto e/ou à
localização do mesmo, nomeadamente as consequências decorrentes da sua não concretização
e o transporte de resíduos hospitalares tipo III para outras UTARH da Ambimed já licenciadas,
noutras zonas do país como o Barreiro, Beja ou Aljezur.
No entanto, para os produtores de resíduos da zona norte do país o transporte para estes locais
implica um maior fluxo de viaturas de transporte, maior número de rotas e quilómetros para
assegurar recolhas de resíduos nos produtores/clientes dessas zonas. Assim sendo, o que faz
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sentido como forma de minimizar riscos e emissões decorrentes do transporte é a centralização
da recolha capilar e tratamento na Unidade de Braga.

4.3.
Alterações propostas e novos códigos LER (justificação
do projeto)
Resumindo, foi concluído tendo em conta os diferentes aspetos de âmbito territorial e
geográfico, e outros aspetos relevantes associados também à gestão de resíduos, face à análise
de alternativas, que existem vantagens técnico-económicas, ambientais e sociais da opção deste
projeto de aumento de capacidade instalada de autoclavagem da UTARH de Braga, sendo
nomeadamente de referir as seguintes:
 Incrementar a redundância na gestão operacional dos equipamentos, com o aumento do
número de equipamentos disponíveis, por forma a melhorar a manutenção preventiva dos
mesmos e diminuir os efeitos negativos de eventuais avarias na operação;
 Capacidade de responder a picos de produção na zona norte e centro do país;
 Uma necessidade de dar resposta, em termos sociais, de saúde e de ambiente, com o
desenvolvimento de “novas” soluções no âmbito da gestão de resíduos, adequadas ao risco,
seguras, eficientes para resíduos que são já neste momento produzidos por vários
produtores públicos e privados de pequena média e grande dimensão na zona norte e
centro do País;
 A existência de instalações meios de tratamento e de armazenamento para estes “novos
resíduos” na atual UTARH de Braga;
 A integração do projeto num espaço existente, contemplando as sinergias com instalações
existentes na zona, evidentes ao nível do fluxo de resíduos, que são gerados pelo
funcionamento do Projeto;
 A Integração num espaço envolvente destinado a um sistema de gestão de resíduos, (com
um aterro de RU e outras estruturas relacionadas), infraestruturado e com baixa
sensibilidade de valores ambientais a preservar, designadamente e entre outros nos
domínios geológico, paisagístico, etc;
 Uma maior abrangência e um completar do círculo integrado na gestão de resíduos, bem
como da circularidade da economia, tendo em conta as sinergias com o ecoparque da
Braval e a unidade de tratamento de resíduos hospitalares por autoclavagem que a
Ambimed já tem a funcionar;
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 A localização territorial de proximidade aos produtores destes resíduos da zona norte e
centro do país o que irá implicar menos transportes, menos risco associado aos transportes
menos consumo de combustíveis, menos emissões de GEE;
 Localização geográfica para a instalação do Projeto sem impactes significativos, sendo
também um espaço isolado relativamente a aglomerados habitacionais ou populacionais.

5. Descrição dos aspetos relevantes do estado atual do ambiente
e possível evolução sem o projeto
O cenário de evolução sem o projeto, corresponde no fundo à alternativa Zero, de manutenção
de laboração da UTARH de Braga nas condições atuais. Neste cenário, e dado que a UTARH
labora há mais de 10 anos no local, o cenário futuro corresponde essencialmente à manutenção
do estado atual do ambiente nos seus diferentes fatores em estudo, que é à frente descrita no
âmbito da situação de referência.
No entanto, como referido anteriormente, considera-se esta uma situação inaceitável
porquanto tal implicaria por um lado o transporte diário de 20 toneladas de resíduos
hospitalares do grupo III para outras UTARH da Ambimed, com todo o acréscimo que isso
representaria em termos de emissões e risco associado ao transporte de resíduos hospitalares
do grupo III; e por outro, manter a gestão de resíduos com potencial de contaminação biológica
como se de Resíduos Urbanos se tratasse, mantendo os atuais níveis de risco de contaminação
biológica para a população.
Ou seja, se por um lado a evolução sem o projeto mantém a situação atual no que se refere à
UTARH de Braga, por outro, a evolução sem o projeto criará impactes significativos decorrentes
do transporte de resíduos hospitalares grupo III para outras UTARH da Ambimed; e manterá o
potencial de contaminação atual associado aos resíduos com potencial de risco biológico que
são encaminhados e tratados como RU.
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6. Descrição dos fatores suscetíveis de serem significativamente
afetados pelo projeto
6.1

Sócio Economia
6.1.1 Introdução

De modo a responder efetivamente a problemas ambientais, os decisores têm de saber tanto
acerca dos impactes sociais, emocionais e comportamentais de ameaças ambientais como
sabem acerca dos efeitos biológicos (Wandersman & Hallman, 1993). Neste sentido, a avaliação
do impacte social (AIS) pretende ser um processo de avaliação das consequências sociais que
são prováveis surgir a partir da realização de determinadas acções (Harrop & Nixon, 1999).
Assim, o seu principal objetivo é prever possíveis alterações sobre a qualidade de vida das
populações e sentimentos de bem-estar físico e psicológico, bem como a forma como os
indivíduos ou grupos se adaptam às situações decorrentes das intervenções propostas (Barrow,
1999).

6.1.2 Metodologia
O capítulo referente à componente social procura abordar os aspetos humanos suscetíveis de
serem influenciados pelo desenvolvimento do projeto em análise. O estudo deste descritor
contemplará três níveis de análise: um primeiro nível que pretende ser uma síntese do cenário
atual de produção e encaminhamento dos resíduos hospitalares a nível nacional; um segundo
nível de análise socioeconómica, que permitirá de modo global caracterizar o enquadramento
regional, sub-regional, concelhio e ao nível da freguesia – Enquadramento Regional e Concelhio
do projeto; e um terceiro nível de carácter psicossocial e nível local que envolverá a
caracterização da área de estudo e análise dos aspetos sensíveis – Enquadramento Local.
O enquadramento do primeiro nível de análise terá por base informações relativas a Relatórios
Nacionais de Resíduos, enquanto que a caracterização e avaliação do segundo nível de análise
será feita a partir de um conjunto de indicadores socio-económicos, disponíveis sob a forma de
dados estatísticos, a partir dos quais habitualmente se infere a qualidade de vida das populações
residentes em áreas relativamente amplas. Esses indicadores são abaixo enumerados:
- Dinâmica e Composição Demográfica (apresentação de dados relativos a população residente,
sua evolução e densidade populacional; percentagens de população por grupo etário; índice de
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envelhecimento; taxas de natalidade, mortalidade, esperança de vida, mortalidade infantil,
crescimento natural e fecundidade geral; bem como os níveis de escolaridade da população).
As dinâmicas económicas dos concelhos estão interrelacionadas com a estrutura demográfica.
Um exemplo é a estrutura etária, uma vez que o número de indivíduos em idade ativa está
relacionado com os polos de emprego. Neste sentido, importa analisar a distribuição por grupos
etários. Os movimentos da população (ex.: taxa de natalidade) permitem projetar a adequação
atual e futura de todo um conjunto de estruturas, serviços e outras, numa perspetiva de
dinâmica populacional, assim como a capacidade de resposta perante a atracão de um maior
número de população que pode decorrer do projeto.
- Economia e Emprego (exposição e análise de dados relativos ao perfil económico e produtivo
da região, com especial ênfase na indústria, nomeadamente em termos das sociedades sediadas
por sector de atividade e perfil empresarial, bem como a distribuição pelos três grandes sectores
de atividades (primário, secundário e terciário). Serão também analisados indicadores relativos
ao emprego e desemprego).
Nas sociedades contemporâneas as atividades profissionais são um dos principais aspetos
estruturantes de toda a vida social, quer do ponto de vista das instituições, quer das dinâmicas
sociais. Como tal, caracterizar um concelho, do ponto de vista económico e social, passa também
por definir a taxa de atividade e desemprego e outras variáveis macroeconómicas.
- Modos de Vida e Identidades Territoriais (secção em que se focam alguns aspetos de índole
histórica ou tradicional, para além de alguns locais e eventos de interesse cultural)
Os fatores de índole histórica e cultural, como por exemplo as festas religiosas e outras
tradições, são importantes definidores da identidade local e cultural de uma população, que
devem ser corretamente descritos e analisados de modo a evitar possíveis disrupções desta
identidade, devido ao desenvolvimento de um determinado projeto.
A descrição da situação de referência no segundo nível, com base nestes indicadores, baseia-se
pois na recolha, compilação e análise dum conjunto de diferentes índices estatísticos e outros.
As principais fontes de informação utilizadas foram o Instituto Nacional de Estatística (CENSOS
2001 e 2011), Anuário Estatístico da Região do Norte (2018) e a Autarquia (página da Internet).
A caracterização e análise do terceiro nível – Enquadramento Local, visa analisar os aspetos
sensíveis do projeto. Apesar do projeto se encontrar no seio da estrutura do ecoparque da
Braval, será efetuada uma análise das zonas envolventes, procedendo a uma identificação das
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zonas agrícolas envolventes, bem como dos principais aglomerados urbanos, num raio de cerca
de 4 km com centro na localização do projeto. Proceder-se-á ainda a uma identificação das
principais vias de circulação que serão utilizadas para acesso ao projeto em consideração.
A caracterização dos elementos identificados será realizada não apenas numa base descritiva,
mas também com recurso a cartografia ou fotografia aérea.

6.1.3 Localização geográfica
O projeto insere-se no ecoparque da Braval, pertencente à Região Norte, sub-região do cávado,
concelho de Braga, na freguesia de Pdralva, como se pode ver pela figura que se segue.

Figura 6.1 – Localização geográfica.

6.1.4 Produção e Encaminhamento dos Resíduos Hospitalares
O presente projeto comporta o tratamento diferenciado de resíduos, nomeadamente resíduos
do Grupo III e resíduos do Grupo IV (resíduos hospitalares específicos) cuja incineração é
obrigatória.
Neste sentido torna-se importante compreender o contexto nacional da produção, recolha e
tratamento deste tipo de resíduos.
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6.1.4.1

Contexto Nacional

Segundo as opções estratégicas do Plano Estratégico de Resíduos Hospitalares (PERH) 20112016, algumas das linhas orientadoras da estratégia para o tratamento e destino final dos
resíduos seria “concentrar o tratamento por incineração num pequeno número de unidades, com
capacidade de resposta à produção atual e futura”, “Aumentar a reutilização e a quantidade de
resíduos encaminhados para reciclagem e outras formas de valorização”, “Mitigar a exportação
de resíduos hospitalares perigosos “ e “Garantir uma melhor regulação da gestão dos resíduos
hospitalares”.
O Plano Estratégico dos Resíduos Hospitalares (PERH) pretende concretizar a estratégia relativa
à gestão dos resíduos hospitalares, baseando-se nos instrumentos e princípios de gestão de
resíduos, consignados a nível comunitário e nacional, considerando a conjuntura atual do sector
e as perspetivas de evolução futura. A articulação entre os vários Planos estratégicos e sectoriais
é assegurada pelo Plano Nacional de Gestão de Resíduos, garantindo-se, desta forma, que
independentemente da sua origem, os resíduos hospitalares, ou quaisquer outros, têm uma
abordagem estratégica consistente com o preconizado. Como instrumento estratégico
fundamental na prossecução da política de ambiente para a área específica dos resíduos
hospitalares, a revisão do PERH engloba, de acordo com o regime geral de gestão de resíduos
os resíduos provenientes de atividades médicas desenvolvidas em unidades de prestação de
cuidados de saúde, em atividades de prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e
investigação, relacionada com seres humanos ou animais, em farmácias, em atividades médicolegais, de ensino e em quaisquer outras atividades que envolvam procedimentos invasivos como
acupunctura, piercings e tatuagens.
O universo alargado de produtores de resíduos hospitalares associado a diferentes atividades
económicas, conduz a uma produção de resíduos de características muito diversas e específicas,
não só no que respeita ao seu risco real, mas também ao nível de questões culturais e éticas, ou
da simples perceção do risco. Como adiante desenvolvido, estes resíduos são atualmente
considerados em quatro Grupos, em conformidade com o quadro legal em vigor: Grupo I resíduos equiparados a urbanos; Grupo II - resíduos hospitalares não perigosos; Grupo III –
resíduos hospitalares de risco biológico; e Grupo IV – Resíduos hospitalares específicos.
Foram considerados, na análise da situação atual e nas estimativas de produção dos resíduos
hospitalares, os dados constantes dos relatórios da DGS e os dados fornecidos pela APA, através
do Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), criado pelo Decreto-Lei n.º
178/2006, de 5 de Setembro, atualmente integrado no Sistema Integrado de Registo da Agência
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Portuguesa do Ambiente (SIRAPA), por via da Portaria n.º 249-B/2008, de 31 de Março, que
agrega toda a informação relativa aos resíduos produzidos e importados para o território
nacional e as entidades que operam no sector dos resíduos. No que respeita às Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira, deverão ser seguidas as orientações constantes no
presente plano com as necessárias adaptações de acordo com o contexto jurídico e as
especificidades destas Regiões, num referencial do planeamento pré-existente.
A seguinte figura, ilustra os objetivos e avaliação do PERH 2011-2016 e os objetivos e modo de
implementação do próximo PERH para o período 2017-2022. Os Planos Estratégicos de Resíduos
Hospitalares (PERH) criados complementam-se e adaptam-se consoante a situação
apresentada, depois de uma avaliação da implementação do mesmo.

Fonte: PERH, 2011-2016.
Figura 6.2 – Processo de desenvolvimento do próximo período de planeamento 2017-2022.

Entre os anos de 1999 e 2000 foram efetuadas visitas técnicas às instalações de incineração,
verificando-se que 21 instalações se encontravam obsoletas e não obedeciam aos requisitos
exigidos, devendo ser encerradas. Destas, 10 instalações não foram temporariamente
encerradas no sentido de assegurar a continuidade da gestão dos resíduos hospitalares.
Posteriormente, entre 2001 e 2009 foram encerradas mais 9 instalações de incineração e uma
foi alvo de requalificação. Neste sentido uma das metas do Plano é desenvolver novas
instalações de tratamento alternativo à incineração.
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Em Portugal, para os resíduos dos Grupos I e II é admitida a gestão conjunta com os resíduos
urbanos, sendo exigidos tratamentos específicos para os resíduos dos Grupos III e IV.
Os resíduos do Grupo III podem ser tratados por incineração ou, em alternativa,
descontaminados, seguindo-se a deposição em aterro para resíduos não perigosos.
Relativamente aos resíduos do grupo IV, é considerado obrigatório o recurso à incineração.
O quadro seguinte detalha os tipos de resíduos existentes e a sua perigosidade.

Fonte: PERH, 2011-2016.
Figura 6.3 - Quadro referente aos Tipos de resíduos existentes e a sua perigosidade.

O quadro abaixo indicado, demonstra a quantidade de Resíduos Hospitalares produzidos e a
percentagem de RH do Grupo IV nos anos de 2006, 2015 e meta para 2016. Apesar de se
observar um decréscimo de 2006 para 2015 previa-se um aumento para 8% no ano de 2016.
Quadro 6.1 - Quantidade de resíduos hospitalares produzidos e a percentagem do grupo IV produzidos.

Objetivo
Reduzir produção de
RH
Reduzir a quantidade
de RH do Grupo IV
produzidos

Indicador
Quantidade de RH
produzidos
% de RH do Grupo
IV produzidos

2006
109.880 t

2015
86.099 t

Meta 2016
110.068 t

10%

6%

8%

Fonte: MIRR (2015), cit. PERH, 2011-2016.

O próximo quadro indica a quantidade e o tipo de resíduos produzidos em toneladas (t). Verificase que apesar de ter existido um decréscimo de 2006 para 2014, nos anos de 2014 para 2015 se
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observou um aumento ligeiro da quantidade (t) desses resíduos em todos os grupos, exceto no
grupo “outros, LER 18” que diminuiu.
Quadro 6.2 - Quantidade de resíduos hospitalares produzidos nos anos de 2006, 2014 e 2016.

Tipo de Resíduos
Grupos I e II
Grupo III
Grupo IV
18 01 10
Outros 18
Subcapítulo LER 09 01
Químicos (LER não 18)
Total Grupos
Total

2006
86.869
20.719
2.252
91
53
N.D.
109.840
109.984

Quantidade (T)
2014
62.746
14.893
1.696
2,03
11,51
24,53
290,92
79.336
79.665

2015
68.096
16.888
1.116
25,95
0,98
36,86
385,95
86.100
86.549

Fonte: MIRR (2015), cit. PERH, 2011-2016.

6.1.5 Enquadramento Regional e Concelhio
6.1.5.1

Dinâmica e Composição Demográfica

Evolução da População Residente e Densidades Populacionais
A região do Norte estende-se por uma área de 21 285, 86 Km2, abrangendo cerca de 23,08% do
território nacional. Em 2017, a região Norte possuía um total de 3 576 205 habitantes, o
correspondente a cerca de 34,75% do total de habitantes nacionais, sendo mesmo a região do
país com um maior número de habitantes. A região Norte, em 2017, apresentava uma densidade
populacional de 168 hab/km2, sendo esta superior à média nacional (111,6hab/km2).
No que se refere à sub-região do Cávado, esta estende-se por uma área de 1 245,79 Km2, o
correspondente a cerca de 5,85 % do total regional. Ao nível da população residente, em 2017,
a sub-região do Cávado era constituída por 403 953 indivíduos, o que representava cerca de
11,30% do total da população da região, apresentando uma densidade populacional de 324,3
hab/km2, sendo esta densidade superior à da região (168 hab/Km2).
Relativamente ao concelho de Braga, este abrange uma área de 183,4 km2, o correspondente a
cerca de 14,72% da totalidade da sub-região do Cávado. Em 2017 este concelho detinha 181 382
habitantes, tendo uma ocupação humana de 989 hab/Km2, sendo esta muito superior à da
região e da sub-região a que pertence.
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Analisando a evolução da população entre 2011 e 2017, verifica-se que ocorreram perdas
populacionais em todas as unidades geográficas em estudo, como é possível observar no quadro
abaixo em maior detalhe.
Quadro 6.3 - População residente, área e densidade populacional nas unidades geográficas.

Unidades
geográficas

População Residente (nº de habitantes)

Densidade
(hab/Km2)

2011

2017

3 689 682

3 576 205

-113 477

21 285,86

168

Cávado

410 169

403 953

-6 216

1 245,79

324,3

Braga

181 494

181 382

-112

183,4

989

Norte

Variação

Área (Km2)

Fonte: INE, 2017.

Por sua vez, em 2011, a freguesia de Pedralva contava com 1 110 habitantes (cerca de 0,61% do
total concelhio) que se distribuíam por 8,07 Km2, o que resultava numa densidade populacional
de 137,6 hab/Km2.
Taxas de Natalidade e de Mortalidade
Em 2017 verificava-se que a região Norte apresentava um défice de vida, ou seja, a taxa de
mortalidade era superior à taxa de natalidade. Já a sub-região do Cávado e concelho de Braga
apresentavam uma taxa de natalidade superior à de mortalidade.

taxa de natalidade e mortalidade
12
9,9

10
8

7,7

9,2

8,3

8
7

6
4
2
0
Norte

Cávado
Taxa de natalidade

Braga

Taxa de mortalidade

Fonte: INE, 2017.
Figura 6.4 - Taxas de Natalidade e de Mortalidade (em permilagem) registadas nas unidades geográficas em
estudo, em 2017.
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Taxa de crescimento natural
Em 2017, a taxa de crescimento natural em Portugal apresentava-se negativa (situando-se nos
-0,23%), o mesmo acontecendo com a região Norte (-0,19%). Ao contrário, apesar de reduzidas,
a sub-região do Cávado e o concelho de Braga apresentavam taxas de crescimento natural
positivas, como se pode ver pela figura que se segue.

Taxa de crescimento natural %
0,1

0,06

0,05

0,023

0
-0,05

Portugal

Norte

Cávado

Braga

-0,1
-0,15
-0,2

-0,19

-0,25

-0,23

Fonte: INE, 2017.
Figura 6.5 – Taxa de crescimento natural nas unidades geográficas em estudo, em 2017.

Taxa de Fecundidade Geral
Em 2017, as unidades geográficas em análise apresentavam taxas de fecundidade inferiores à
média nacional. Apesar de ligeiramente inferior ao resultado nacional, o concelho de Braga
apresentava uma taxa de fecundidade geral (36,6‰) bastante próxima à do país, como se pode
constatar na figura que se segue.

Taxa de fecundidade geral ‰
38
37
36
35
34
33
32
31

37,2

Portugal

36,6

33,2

33,3

Norte

Cávado

Braga

Figura 6.6 – Taxa de fecundidade geral nas unidades geográficas em análise.
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Estrutura Etária e Envelhecimento
Em 2017, a distribuição da população residente por grupos etários na região, sub-região e
concelho em estudo apresentava-se de forma idêntica (ver próximo quadro), sendo que a
maioria da população possuía idades compreendidas entre os 25 e 64 anos (com valores na
ordem dos 55% -58%), seguindo-se a população com 65 anos ou mais anos (com valores na
ordem dos 16%-20%). Com valores mais baixos surgia o grupo dos mais jovens (entre os 0 e os
14 anos), e por último, o grupo com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos.
Quadro 6.4 - Estrutura etária da população residente na região Norte, sub-região do Cávado e concelho de Braga,
em 2017.

Grupos etários
Unidade Geográfica
0 a 14 anos

15 a 24 anos

25-64 anos

65 e mais anos

Norte

13,06%

11,20%

55,71%

20,02%

Cávado

13,92%

12,05%

57,01%

17,01%

Braga

14,50%

11,58%

57,83%

16,09%
Fonte: INE, 2017.

Em relação à freguesia de Pedralva, os dados de 2011, demonstram que, apesar da maioria da
população residente possuir idades entre os 25 e 64 anos (49,91% do total da população
residente na freguesia) tal como a região, sub-região e concelho a que estava afeta, o segundo
grupo etário mais representativo era o da população mais jovem (dos 0 aos 14 anos) que
representava 19,22% da totalidade de residentes nesta freguesia. A seguir vinha o grupo etário
dos 15 aos 24 anos (17,74%) e por último, com menos representatividade o grupo dos residentes
com mais de 65 anos (13,13%).
No que diz respeito ao índice de envelhecimento e ao analisar os dados expostos na próxima
figura, verificava-se que, em 2017, o concelho de Braga apresentava um índice inferior ao da
região e sub-região a que estava afeta, sendo que todas as unidades geográficas apresentavam
índices de envelhecimento inferiores à média nacional (155,4).
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Fonte: INE, 2017.
Figura 6.7- Índice de Envelhecimento da região, sub-região e concelho em estudo, em 2017.

Em relação à freguesia de Pedralva, em 2011, esta apresentava um índice de envelhecimento
de 98,3.
Níveis de escolaridade da população
No que concerne aos níveis de escolaridade da população residente nas unidades geográficas
em estudo, em 2011, verificava-se que a população residente apresentava níveis de qualificação
bastante baixos, como se pode observar pelo quadro que se segue. Em todas as unidades
geográficas predominava a fatia de população que apenas tinha completado o 1º ciclo do ensino
básico, seguindo-se a porção de população sem qualquer nível de escolaridade. A fatia de
população com estudos pós-secundário, atingia um valor máximo de 0,79%. Já a nível do ensino
superior, apesar do concelho de Braga apresentar uma percentagem razoável de população com
estudos superiores (16,11%), a freguesia de Pedralva apresenta um valor baixo, correspondendo
a apenas 3,69% da população residente.
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Quadro 6.5 – Níveis de escolaridade completos da população residente nas unidades geográficas em análise, em
2011.

Unidade
Geográfica

Nível de Escolaridade
Nenhum

Básico 1º ciclo

Básico 2º ciclo

Básico 3º ciclo

Secundário

Póssecundário

Superior

Norte

18,62%

27,62%

15,29%

15,70%

11,87%

0,71%

10,18%

Cávado

18,33%

24,74%

16,55%

16,59%

12,34%

0,70%

10,76%

Braga

16,65%

21,21%

13,77%

16,98%

14,48%

0,79%

16,11%

Pedralva

21,08%

32,25%

19,64%

14,14%

8,74%

0,45%

3,69%

Fonte: INE, 2011.

6.1.5.2

Economia e Emprego

Empresas sedeadas
No ano de 2016, verificava-se a existência total de 405 518 empresas sedeadas na região do
Norte as quais correspondiam a 33,90% da totalidade de empresas sedeadas em Portugal. Por
sua vez, a sub-região do Cávado apresentava 10,97% da totalidade de empresas sedeadas na
região do Norte (44 484 empresas), sendo que a nível concelhio se observava que 45,12% da
totalidade de empresas sedeadas na sub-região se encontravam localizadas em Braga (20 072
empresas).
Apresenta-se a seguir a lista de distribuição das empresas com sede nas unidades geográficas
que se encontram a ser analisadas, segundo a CAE- REV.3.
Categorias CAE enunciadas no quadro representado a seguir:
A

Agricultura, produção animal, caça floresta e pesca;

B

Indústrias extrativas;

C

Indústrias transformadoras;

D

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio;
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E

Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento,
gestão de resíduos e despoluição;

F

Construção;

G

Comércio por grosso e retalho; reparação de veículos automóveis
e motociclos;

H

Transportes e armazenagem;

I

Alojamento, restauração e similares;

J

Atividades de informação e de comunicação;

K

Atividades financeiras e de seguros;

L

Atividades imobiliárias;

M

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares;

N

Atividades administrativas e dos serviços de apoio;

O

Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória;

P

Educação;

Q

Atividades de saúde humana e apoio social;

R

Atividades Artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas;

S

Outras atividades de serviços;

T

Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e
atividades de produção das famílias para uso próprio;

U

Atividades dos organismos internacionais e outras instituições
extraterritoriais;
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Quadro 6.6 - Empresas com sede na região do Norte, na sub-região do Cávado e concelho de Braga, segundo a
CAE-REV.3 (valores absolutos e relativos), em 2016.

CAE

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L
M

Unidades Geográficas
Norte

Cávado

Braga

54 527

3 616

600

13,45%

8,13%

2,99%

313

35

17

0,08%

0,08%

0,08%

33 004

4 631

1 212

8,14%

10,41%

6,04%

1 189

198

71

0,29%

0,45%

0,35%

394

51

25

0,10%

0,11%

0,12%

27 258

3 935

1 392

6,72%

8,85%

6,94%

80 949

9 392

1 039

19,96%

21,11%

20,12%

6 210

492

205

1,53%

1,11%

1,02%

28 078

2 971

1 303

6,92%

6,68%

6,49%

4 070

504

377

1,00%

1,13%

1,88%

10 547

1 359

774

2,60%

3,06%

3,86%

37 150

4 375

2 665
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CAE

N

P

Q

R

S

Unidades Geográficas
Norte

Cávado

Braga

9,16%

9,83%

13,28%

44 875

4 385

2 383

11,07%

9,86%

11,87%

19 388

2 291

1 392

4,78%

5,15%

6,94%

31 132

3 373

2 077

7,68%

7,58%

10,35%

8 227

720

400

2,03%

1,62%

1,99%

18 207

2 156

1 140

4,49%

4,85%

5,68%
Fonte: INE, 2016.

Através do quadro anterior é possível constatar que, em 2016, a maioria das empresas
existentes nas unidades geográficas em estudo se encontravam sedeadas na atividade G
(Comércio por grosso e retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos).
Na região do Norte em segundo lugar encontravam-se as empresas sedeadas na atividade A
(Agricultura, produção animal, caça floresta e pesca), enquanto que na sub-região do Cávado
estavam sedeadas na atividade C (Indústrias transformadoras). Já no concelho de Braga a
segunda porção mais significativa era a das empresas sedeadas na atividade M (Atividades de
consultoria, científicas, técnicas e similares).
De um modo oposto, verificava-se as empresas sedeadas nas atividades B (Indústrias extrativas),
D (Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio) e E (Captação, tratamento e distribuição
de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição) eram as menos representativas em
todas as unidades geográficas analisadas.
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Volume de negócios nas empresas sedeadas
Passando a analisar o volume de negócios nas empresas sedeadas das unidades geográficas
consideradas, verificava-se que, em 2016, a região do Norte tinha obtido um total de 97 992 280
milhões de euros, o que correspondia a 28,78% do total do volume de negócios a nível nacional.
À mesma data o volume de negócios obtido no Cávado tinha sido de 10 380 707 milhões de
euros, o que correspondia a 10,59 % do volume total regional. Já ao nível concelhio, Braga
apresentava um volume de negócios de 5 572 281 milhões de euros, o que representava mais
de metade do volume de negócios da sub-região (53,68% do total sub-regional).
Taxas de Atividade e de Desemprego
No que se refere à evolução das taxas de atividade durante o último período inter-censitário
(ver próximo quadro) constata-se que estas aumentaram em todas as unidades geográficas em
estudo, com exceção da região do Norte que sofreu um pequeno decréscimo.
Em 2011, constatava-se que a região do Norte possuía a taxa de atividade mais baixa face às
restantes unidades geográficas em análise. Porém, todas as áreas geográficas em estudo
apresentavam taxas de atividade superiores à média nacional (47,56%).
Relativamente à evolução das taxas de desemprego, registaram-se aumentos em todas as
unidades geográficas em consideração, sendo a freguesia de Pedralva apresentava uma taxa de
desemprego mais baixa comparativamente às restantes unidades geográficas.
Quadro 6.7 – Taxas de atividade e de desemprego em 2001 e 2011, para as diferentes unidades geográficas em
estudo.

Unidades
Geográficas

Taxa de Atividade
2001

2011

Taxa de Desemprego
2001

2011

Norte

48,1%

47,59%

6,6%

14,47%

Cávado

49,2%

49,63%

5,8%

12,76%

Braga

51,8%

52,03%

6,9%

13,18%

Pedralva

48,9%

49,64%

2,8%

10,71%

Fonte: INE, 2011.
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Análise da População Desempregada
No ano de 2011 a maioria da população residente desempregada na região do Norte possuía
idades compreendidas entre os 45 e os 54 anos, seguindo-se a população com idades entre os
35 e os 44 anos.
Já na sub-região do Cávado, no concelho de Braga e na freguesia de Pedralva, a maioria da
população desempregada possuía idades compreendidas entre os 25 e os 34 anos, seguindo-se
a população desempregada na faixa etária dos 35 - 44 anos.
Quadro 6.8 – Distribuição da população desempregada segundo a faixa etária nas unidades geográficas em
estudo, em 2011.

Unidade
geográfica

Norte

Cávado

Braga

Pedralva

População desempregada segundo faixa etária
15-24 anos

25-34 anos

35-44 anos

45-54 anos

55 ou mais anos

43 619

56 923

58 775

60 987

33 878

17,16%

22,39%

23,12%

23,99%

13,33%

4 618

6 243

6 154

5 783

3 182

17,78%

24,03%

23,69%

22,26%

12,25%

2 075

3 191

2 963

2 746

1 465

16,68%

25,65%

23,82%

22,07%

11,78%

13

16

15

12

3

22,03%

27,12%

25,42%

20,34%

5,08%
Fonte: INE, 2011.

6.1.5.3

Acessibilidades

O concelho de Braga é servido por 5 autoestradas: pelo Norte (A3), Sul (A3 e A1 de Lisboa), Este
(A11 e A7) e Oeste (A28). Ainda ao nível rodoviário, o concelho é servido pelos Transportes
Urbanos de Braga (TUB), sendo que acolhe também as empresas Arriva, Citi express, EBA, Get
Bus, Internorte, Rede Expressos, Renex, Rodonorte, Salvador Alves e Fihos lda, Transdev, que
asseguram a conexão entre vários destinos regionais, nacionais e internacionais.
Ao nível dos acessos, Braga conta ainda com o transporte ferroviário através dos serviços da CP
(Alfa Pendular, Intercidades, Comboios urbanos do Porto).
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Por último, o concelho de Braga, localiza-se relativamente perto do aeroporto Francisco Sá
Carneiro (cerca de 50 km; 30 minutos por autoestrada), bem como do Porto de leixões (45
minutos por autoestrada) que é a maior infraestrutura portuária do Norte de Portugal.

6.1.5.4

Modos de vida e Identidade Territorial

Concelho de enorme riqueza patrimonial, com mais de 2000 anos de uma história riquíssima,
Braga possui um dos Sacro-Montes mais antigos de toda a Europa e porta-estandarte da região
Minhota, o Bom Jesus. É em Braga que se encontra a mais antiga Catedral de Portugal e a CasaMãe dos beneditinos, o Mosteiro de Tibães.
O legado romano é bastante presente em Braga, também frequentemente apelidada de ‘Roma
Portuguesa’, fruto da sua origem na cidade romana de Bracara Augusta. Conhecida pelas suas
distintas igrejas, esplêndidas casas do século XVIII, jardins, parques e espaços de lazer. A longa
história de Braga é visível em todo o esplendor dos seus monumentos, museus e igrejas.
O concelho de Braga apresenta lugares que, pela sua intrínseca devoção e beleza se impõem, o
Santuário do Sameiro, o Bom Jesus, Centro Histórico e a Falperra, assentando numa apelativa
base religiosa.
Sendo assim, um dos destinos de eleição no segmento do Turismo Religioso, quer pelas suas
celebrações, que têm o seu expoente máximo na Semana Santa, quer pelo seu património
edificado. Destaque para a cidade de Braga, por ser uma das cidades cristãs mais antigas do
mundo, possui um vasto património religioso. As igrejas abundam no seu centro histórico à
semelhança de Roma, a cidade emerge como um local que cruza a arte e o sagrado em todas as
suas manifestações.
As celebrações litúrgicas da Semana Santa adquirem especial esplendor nos Calvários de Rua,
nas Cerimónias na Catedral, nas Procissões da Burrinha, Teofórica, Ecce Homo com os
Farricocos, e do Enterro. Nesta semana, chegam ao concelho de Braga milhares de crentes
oriundos de todas as partes do país e também do estrangeiro, mais concretamente espanhois
da visinha Galiza.
Para além da Semana Santa existem várias outras festas e romarias que caracterizam o concelho
de Braga, tais como o São João de Braga, considerada a maior festa da concelhia, a Romaria de
Sta. Marta, umas das mais famosas romarias minhotas, ou o encontro Internacional de
Gigantones e Cabeçudos, evento único na Península Ibérica.
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A nível gastronómico, e ainda pela influência da religiosidade da cidade, em Braga continua-se
a assumir uma contínua prática da Quaresma, cumpriam-se religiosamente os períodos de
abstinência, o que levou à criação de multifacetadas formas de cozinhar o bacalhau, adotandose assim como o prato predileto dos Bracarenses.
Contudo, é na doçaria que a cozinha de Braga atinge uma maior originalidade e requinte, com o
pudim Abade de Priscos, os doces de romaria e os biscoitos secos para acompanhar o chá, bem
como outras especialidades ricas de longa tradição conventual e popular, como os Fidalguinhos,
ou as Viúvas, doce à base de gemas de ovo e miolo de noz.
Os cavaquinhos, violas, guitarras (nomeadamente a Viola Braguesa) e a Arte Sacra são os exlibris do artesanato. Embora estes sejam os mais conhecidos, o artesanato Bracarense é mais
diversificado: os artigos de linho com produção de tear de uma família de Braga, os bordados,
miniaturas em madeira, farricocos, ferro forjado, os sinos e as famosas velas votivas produzidas
com todo o saber de várias gerações (e que se destinavam na sua maioria ao pagamento de
promessas que têm a ver com o namoro e com o casamento).

6.1.6 Enquadramento Local
A este nível será apresentada uma descrição da situação de referência em termos dos elementos
humanizados (habitações e outras infraestruturas relevantes) presentes na área de implantação
do projeto e sua periferia.
O presente projeto encontra-se já em fase de execução, integrando as operações de gestão de
Resíduos Hospitalares, localizando- se dentro do Eco Parque da Braval.
A edificação mais próxima localiza-se a mais de 700m do edifício da Ambimed.
Ao nível das acessibilidades, o acesso ao Eco Parque é feito através da EN 103 e da Rua do Aterro,
como se pode observar pela figura que se segue.
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EN 103

Rua do
Aterro

Ambimed

Figura 6.8 – Acessibilidades.

6.2

Saúde Humana

6.2.1 Introdução
O atual o quadro legislativo de AIA e dos projetos sujeitos a este regime, o DL nº 152-B/2017 de
11 de dezembro, enquadra a Saúde Humana como um fator específico, no contexto da Avaliação
de Impacte Ambiental (AIA) de Projetos.
A inclusão do estudo e análise da Saúde Humana nos EIA, justifica-se também, devido ao facto
de se tornar cada vez mais pertinente, avaliar se os projetos podem introduzir alterações na
probabilidade e/ou na intensidade de ocorrência de acontecimentos (ocorrências, incidentes ou
acidentes) a que estão sujeitas as populações, o património natural e bens. Este facto encontrase também de alguma forma expresso em documentos, que integram o Plano Nacional de Acão
Ambiente e Saúde (PNAAS) 1 , assim como a Estratégia Nacional de Adaptação ás Alterações
Climáticas (ENAAC) 2 , e ainda para a área geográfica do projeto a Estratégia Nacional de
Adaptação ás Alterações Climáticas (EMAAC) de Braga.

1

Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde 2008-2013 (PNAAS), APA e DGS

2 Estratégia Nacional de Adaptação ás Alterações Climáticas (ENAAC) - Grupo de Trabalho Sectorial Saúde
Humana, DGS, 2011 e 2013
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De acordo com o PNAAS e para a Organização Mundial de Saúde (OMS), o conceito «Ambiente
e Saúde» abrange, tanto os efeitos patológicos induzidos diretamente pelas substâncias
químicas, radiações e alguns agentes biológicos, como os efeitos (frequentemente indiretos) na
saúde e no bem-estar. Para esta organização, o ambiente deve ser entendido em sentido lato
numa perspetiva física, psicológica, social

e estética, englobando a habitação, o

desenvolvimento urbano, o uso dos solos e os transportes.
Considerando ainda uma definição de Saúde, como sendo, “ não apenas no sentido estrito de
ausência de doença, mas num sentido mais abrangente, i.e., de bem-estar físico, mental e social,
sendo influenciada por fatores hereditários, biológicos, de comportamentos e estilos de vida e
pelo ambiente social e físico. O conceito de Saúde é ainda considerado de acordo com a mesma
organização, na sua forma mais ampla, como sendo um estado de completo bem-estar físico,
mental e social da população, e não somente ausência de afeções e enfermidade, donde se pode
também depreender a relevância na identificação e avaliação de riscos de um projeto, para a
Saúde humana, e a sua inter-relação com diferentes fatores ambientais, na análise e avaliação
no EIA deste projeto.
Assim, neste EIA para a análise e avaliação de riscos, para a Saúde humana, deste Projeto “UGR
de Braga – Incremento da capacidade de tratamento por Autoclavagem” que integra a Unidade
de Tratamento e Armazenamento de Resíduos Hospitalares, adiante designada UTARH de Braga,
e ainda o COGR de Braga, integra também a sua inter-relação com diferentes fatores ambientais,
que são também avaliados neste estudo.

6.2.2 Metodologia
No desenvolvimento, estudo, análise a avaliação do fator Saúde humana, além dos documentos
estratégicos e de planeamento acima citados e de outros referidos nos elementos bibliográficos
deste EIA, foram considerados os documentos legais e, essencialmente, o estudos e análise
integrada de vários fatores ambientais, que integram e são analisados neste EIA. O fator Saúde
humana, foi assim estudado neste EIA, de forma inter-relacionada com outros fatores como os
Resíduos, a Socio-Economia (População), os Recursos Hídricos, a Água e Águas Residuais, as
Alterações Climáticas e a Análise de Risco, o Ar, o Ruído. Em que se analisou de forma integrada,
face ao âmbito deste projeto, o que estes fatores implicam, a sua abrangência e relevância, em
aspetos da Saúde Humana. Sendo ainda de ter em consideração na Análise de Risco deste EIA,
os efeitos e/ou os impactes que podem resultar de um acidente ou desastre, quer de origem
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natural quer de origem tecnológica, não estão apenas dependentes da sua origem e da sua
magnitude, mas também das características do espaço recetor onde o mesmo ocorre.
Considerando que, determinado território tem um comportamento de acordo com as suas
características e ocupação (territorial, demográfica), existindo territórios mais vulneráveis do
que outros aos perigos de ordem natural ou humana; a noção de vulnerabilidade de uma
determinada zona do território e também na perspetiva da saúde humana, depende assim, além
de todos os fatores ambientais, de vários aspetos como aqueles que se encontram ligados à
estrutura e algumas características da população, como a densidade populacional, a organização
socio-económica e cultural, bem como a capacidade das populações locais e das sociedades têm,
para abordar, enfrentar e mitigar os fatores de risco associados às atividades que desenvolvem.
Para este fator, Saúde humana e relativamente à situação de referência, sem projeto, foram
analisados, de forma integrada, elementos geográficos (a sua localização), demográficos (perfil
da população envolvente), e aspetos diretamente ligados à Saúde humana, bem como
infraestruturas e equipamentos de saúde e indicadores de saúde locais, regionais e nacionais,
como:
I. caracterização (identificação, descrição) da tipologia e número equipamentos (públicos ou
privados) direta ou indiretamente relacionados com a prestação de cuidados de saúde
existentes, na zona envolvente, onde o projeto se irá desenvolver;
II. análise da saúde humana, face à estrutura da população,
III. caracterização da população, na zona envolvente, no concelho e/ou região, em termos de
saúde, prevalência e tipo de doenças associadas à morbilidade e à mortalidade, etc
Para essa análise e caracterização, foram utilizados os dados disponíveis do Instituto Nacional
de Estatísticas (INE), PORDATA, do ministério da Saúde, bem como os estudos e análises de
outros fatores ou itens deste EIA.

6.2.3 A instalação o espaço e área geográfica afeta ao Projeto
As instalações que irão receber o Projeto em estudo neste EIA, “UGR de Braga – Ampliação do
sistema de Autoclavagem e integração do COGR existente” que se localizam-se na região Norte,
concelho de Braga.
Na situação atual ou de referência, esta instalação, já existente, há mais de 10 anos, tem uma
UTRAH que se encontra licenciada pela DGS e APA, com Licença de funcionamentoDGS/28.1.4.3/3-07.17, licença Ambiental nº 393/1.0/2016, para diversas operações de gestão
de Resíduos Hospitalares Perigosos (RHP), nomeadamente os resíduos enquadrados, de acordo
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com a Lista Europeia de Resíduos (Decisão da Comissão 2014/955/UE) nos códigos LER do
capítulo 18, e outros LER de resíduos líquidos e/ou fluxos específicos, produzidos na prestação
de cuidados de saúde, diagnóstico e investigação associados á saúde humana e animal ; bem
como no COGR atualmente a funcionar também nesta instalação e licenciado pela CCDR Norte
com Alvará de Licença nº 2/2019/CCDR-N, dedicado à Gestão (recolha, armazenamento
temporário) de outros resíduos não hospitalares. Nesta instalação, existe ainda uma Unidade
Intermédia de Subprodutos de Origem Animal categoria 1, com o Número de Controlo
Veterinário NSM030, atribuído pela Direção Geral de Veterinária.

6.2.4 O Projeto
O Projeto “UGR (Unidade de Gestão de Resíduos) de Braga – Ampliação do sistema de
Autoclavagem e integração do COGR existente” abrange, as atividades, ações e operações já
desenvolvidas na exploração da Unidade de Tratamento de e Armazenamento temporário de
Resíduos Hospitalares (UTARH) da Ambimed, que com o Projeto irá integrar de operações de
gestão como a Autoclavagem para “novos resíduos” com risco biológico, com novas origens e
novos códigos LER.
Assim, esses produtores de RH, são instalações de saúde e outras atividades afins ou
equiparadas, como aquelas que, de alguma forma se enquadram na definição legal de Resíduo
Hospitalar “… os resíduos resultantes de atividades de prestação de cuidados de saúde a seres
humanos ou a animais, nas áreas da prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou
investigação e ensino, bem como de outras atividades envolvendo procedimentos invasivos, tais
como acupunctura, piercings e tatuagens.”
As operações e/ou atividades de gestão de Resíduos Hospitalares (RH) ou Resíduos Hospitalares
Perigosos (RHP) que se desenvolvem atualmente na UTARH da Ambimed em Braga, integram,
diversas operações da recolha, transporte e armazenamento temporário e de tratamento para
os RHP com risco biológico, como:
i) o Tratamento por Autoclavagem, o código de operação D9 – Tratamento físico-químico,
(conforme anexo da diretiva 2008/98/CE e do DL nº73/2011 de 17/6) para os RHP do grupo
III, que são resíduos com risco biológico (enquadrados nos códigos LER 180103* e 180203*);
ii) o Armazenamento temporário de RHP do grupo IV, resíduos essencialmente com risco
químico, que são depois encaminhados para o Centro Integrado de Gestão de Resíduos
(CIGR), instalação de incineração da Ambimed situada no concelho da Chamusca;

EIA do Projeto de melhoria contínua - UGR Braga

Pag. 94 de 324

E ainda o Armazenamento temporário de Resíduos Líquidos (RL e RLP) e outros resíduos
Específicos com e sem perigosidade (REP e RE), provenientes de unidades de prestação de
cuidados de saúde, que têm essencialmente risco químico e que são depois a partir desta
instalação encaminhados para tratamento (e/ou destino final) em instalações de outros
operadores, como os CIRVER e o CIGR da Ambimed, ou outros licenciados para o efeito.
Quanto ao COGR Braga existente nesta instalação, nele são desenvolvidas operações e/ou
atividades de gestão de Resíduos não hospitalares, integram, diversas operações como a
recolha, transporte e armazenamento temporário.
Quanto ao Projeto objeto deste AIA, a “UGR de Braga” integrará a ampliação do sistema de
Autoclavagem da UTARH e a e integração do COGR existente e “novos” resíduos com risco
biológico que irão integrar o sistema de tratamento por Autoclavagem.
A

instalação que irá receber este Projeto, possui já todos os espaços e infraestruturas

necessárias à receção das diferentes componentes do mesmo, como o incremento do sistema
de Autoclavagem para o Tratamento de resíduos com risco biológico e a integração do COGR e
de resíduos não hospitalares mas com risco biológico a integrar nesse mesmo sistema de
Autoclavagem já existente.
Assim, na UGR o sistema de Autoclavagem, destinado ao Tratamento de resíduos com risco
biológico, verá a sua capacidade incrementada para que possa receber mais resíduos com risco
biológico RHP do grupo III e “novos” resíduos com risco biológico não hospitalares com códigos
LER diferentes dos 18.
Apesar destes aspetos do projeto se encontrarem desenvolvidos no fator “Resíduos” e ao longo
deste relatório de EIA, apresentam-se de seguida, e de forma tipificada algumas operações e/ou
resíduos da UGR de Braga virá a integrar, como:
a) O Tratamento, de resíduos com risco biológico no sistema de Autoclavagem da UTARH, com
capacidade incrementada, para receber mais resíduos com risco biológico, hospitalares e
não hospitalares, mas que carecem de soluções de tratamento semelhantes tais como:
- os resíduos hospitalares do grupo III, códigos LER 180103* e 180203*;
- os “novos”, resíduos não hospitalares, como acontece com os códigos LER 20 01 10, 20 01
11, 15 02 03 e o 200199 (os resíduos de higiene feminina, produzidos e geridos em
contextos de espaços públicos, como espaços comerciais, escolas, aeroportos, etc).
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b) No COGR, onde se desenvolvem, essencialmente operações de armazenamento, integra já
resíduos de várias tipologias, várias origens, de capítulos LER como os 06, 07, 09, 15, 20
entre outros.
Esses resíduos poderão ter também diferentes características ou risco associado, poderão
ser resíduos não perigosos, ou resíduos perigosos com risco químico ou com risco biológico.
Esses resíduos, que enquadrarão o código LER de resíduos perigosos (contaminados) como os
20 01 10, 20 01 11, 15 02 03 poderão ser constituídos, entre outros, por resíduos de têxteis
(roupa de vestuário e outros), materiais absorventes e de limpeza, com sangue e outros
elementos que lhes confere potencial de risco biológico, podem ser originados nos seguintes
contextos ou produzidos em cenários, que integram resíduos como:
 Os resíduos originados em contextos de:
- acidentes (com mortes ou não) dentro de espaços edificados, instalações públicas e
privadas (nos domicílios, escolas, empresas, aeroportos e outras estações de
transportes, estádios desportivos, outros locais);
- acidentes em espaços abertos, como as vias de circulação (estradas, linhas férreas,
aeroportos etc), espaços de utilização para grandes aglomerados de pessoas (atividades
desportivas, musicais e culturais, manifestações publicas, etc).
 Os resíduos produzidos nesses contextos, têm que ser normalmente geridos por, forças
policiais, por bombeiros (ambulâncias e/ou emergência médica), por empresas de gestão
das autoestradas, e de outros grandes espaços de utilização pública ou privada, os serviços
municipais, ou outras.
 Os resíduos produzidos em contextos de crimes ou outras ações com armas donde
resultem feridos, tendo esses resíduos que ser normalmente geridos por forças policiais,
por estruturas e entidades judiciais, por bombeiros ambulâncias e/ou emergência
médica, ou outras.
 Os resíduos produzidos na Tanatopraxia, em agências funerárias, consequentes da
remoção de roupas em domicílios, do tratamento de cadáveres, etc.
Face a todas estas componentes que constituem o Projeto, a análise e avaliação deste fator
Saúde humana, neste AIA, reveste-se de especial relevância até pelos aspetos positivos que
poderá ter na gestão de resíduos, de uma forma global e, nos perigosos, os de risco biológico,
em particular.
As operações já desenvolvidas na UTRH e a desenvolver com o Projeto - “COGR e novos
resíduos”- na UGR, envolve diversas OGR, Operações de Gestão de Resíduos, como a recolha e
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transporte, o armazenamento temporário e o tratamento de resíduos com risco biológico por
autoclavagem.

6.2.5 Indicadores demográficos e de saúde humana
6.2.5.1

A população na zona do projeto

Como se pode depreender também, por tudo o que foi já anteriormente referido, na análise da
situação de referência de um projeto será importante, enquadrar a Saúde Humana no concelho
e/ou distrito, região e país, caracterizando e analisando indicadores demográficos (população)
e de saúde humana.
Assim, dos quadros seguintes será importante realçar que em 16 anos (entre 2001 e 2017), a
população no concelho de Braga aumentou, enquanto que no concelho de Póvoa de Lanhoso
houve uma ligeira diminuição.
Ao analisarmos Braga como concelho, a faixa etária onde houve um aumento mais significativo
de população foi na dos 65 e mais anos, tendo sido esse aumento mais elevado no sexo
feminino. Em contrapartida, na faixa etária dos 0-14 anos houve uma diminuição considerável.
O aumento na população total foi mais expressivo nas mulheres do que nos homens, o que vem
demonstrar a tendência para a esperança média de vida ser mais elevada no sexo feminino.
Quadro 6.9 – População média anual residente no concelho de Braga, por sexo e grupo etário, nos anos 2001 e
2017

SEXO

GRUPO ETÁRIO

2001
164.886

2017
181.282

0-14 anos

31.291

26.519

15-64 anos

115.703

126.077

65 e mais anos

17.893

28.687

Total

79.294

85.687

0-14 anos

16.114

13.471

15-64 anos

56.041

60.067

65 e mais anos

7.139

12.149

Total

85.592

95.416

0-14 anos

15.177

13.048

Total
Masculino/Feminino

Masculino

Feminino

POPULAÇÃO MÉDIA ANUAL
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SEXO

GRUPO ETÁRIO

15-64 anos
65 e mais anos

POPULAÇÃO MÉDIA ANUAL
2001
59.662

2017
66.011

10.754

16.538

Fonte: INE, PORDATA, https://www.pordata.pt/ (última atualização em Junho de 2018)

Quanto ao concelho de Póvoa de Lanhoso apresentado a seguir, podemos constatar que, muito
embora tenha havido um ligeiro aumento da população na faixa etária dos 65 e mais anos, este
aumento é insignificante para o balanço geral da população, uma vez que nos restantes grupos
etários existiu uma diminuição da população.
Estes dados vêm confirmar também a tendência para o envelhecimento da população nestes
concelhos.
Quadro 6.10 – População média anual residente no concelho da Povoa de Lanhoso, por sexo e grupo etário, nos
anos 2001 e 2017

SEXO

Masculino/Feminino

Masculino

Feminino

GRUPO ETÁRIO

POPULAÇÃO MÉDIA ANUAL
2001

2017

Total

22.709

21.493

0-14 anos

4.485

2.831

15-64 anos

14.884

14.715

65 e mais anos

3.341

3.948

Total

11.026

10.201

0-14 anos

2.324

1.455

15-64 anos

7.265

7.060

65 e mais anos

1.438

1.687

Total

11.683

11.292

0-14 anos

2.162

1.376

15-64 anos

7.619

7.655

65 e mais anos

1.903

2.261

Fonte: INE, PORDATA, https://www.pordata.pt/ (última atualização em Junho de 2018)

6.1.5.2. Alguns indicadores de População e de Saúde
A esperança de vida à nascença aumentou significativamente em cerca de 20 anos, tanto no
continente de modo geral, como nos dados relativos á população abrangida pelos ACeS de Braga
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e ACeS Gerês/Cabreira, conforme pode ser observado no quadro seguinte, sendo
consideravelmente superior no ACeS de Braga. Quando se analisa em termos da discrepância
dos dados entre sexos, vislumbramos que, muito embora tenha aumentado a esperança de vida
à nascença em ambos os sexos, importa destacar os valores substancialmente mais elevados no
sexo feminino.
Quadro 6.11 – Esperança de vida à nascença no ACeS Braga e no ACeS Gerês/Cabreira nos anos 1996-1998 e
2014-2016

ESPERANÇA DE VIDA À NASCENÇA (ANOS)
UNIDADE TERRITORIAL

1996-1998

2014-2016

HM

H

M

HM

H

M

Continente

75,8

72,2

79,4

81,4

78,2

84,4

ACeS Braga

76,4

73,3

79,2

83,1

79,0

86,0

ACeS Gerês/ Cabreira

75,7

72,0

79,5

81,9

79,1

84,5

Fonte: INE, https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE (atualização em 30 de Setembro de 2017)

Ao analisar o quadro seguinte pode-se constatar que a taxa bruta de natalidade diminuiu nos
últimos 36 anos tanto no concelho de Braga como no de Póvoa de Lanhoso, indo de acordo à
tendência a nível nacional, sendo que na Póvoa de Lanhoso a taxa se encontra significativamente
mais baixa.
Já no caso da taxa bruta de mortalidade também houve uma diminuição dos valores nos últimos
57 anos em ambos os concelhos, com especial destaque para a diminuição considerável no
concelho de Braga.
Quadro 6.12 – Taxas brutas de natalidade e mortalidade, taxa de mortalidade infantil e índice de envelhecimento
da população em Portugal e nos concelhos de Braga e Póvoa de Lanhoso, nos anos 1960 e 2017

Unidade
Territorial
Portugal

3

Taxa Bruta de
Natalidade (‰)

Taxa Bruta de
Mortalidade (‰)

1981

2017

1960

2017

15,5

8,4

10,7

10,7

Taxa de
Índice de
Mortalidade Infantil Envelhecimento 3
(‰)
1960
2017
2001
2017
77,5

2,7

101,6

153,2

Índice de envelhecimento - Relação entre a população idosa e a população jovem, definida
habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de
pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas
dos 0 aos 14 anos).
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Taxa Bruta de
Natalidade (‰)

Unidade
Territorial
Braga
Póvoa

de

Lanhoso

Taxa Bruta de
Mortalidade (‰)

Taxa de
Índice de
Mortalidade Infantil Envelhecimento 3
(‰)
1960
2017
2001
2017

1981

2017

1960

2017

20,4

9,2

11,1

7,0

82,4

0,6

57,2

108,2

20,7

6,9

11,9

10,2

69,3

0,0

74,5

139,5

Fonte: INE, PORDATA, https://www.pordata.pt/ (última atualização em Junho de 2018)

Em relação à taxa de mortalidade infantil, no mesmo período de tempo constatamos que
ocorreu uma diminuição colossal dos valores, passando a ser mesmo inexistente no concelho de
Póvoa de Lanhoso e perto de zero no de Braga. Este último dado referente à taxa de mortalidade
infantil é muito importante na determinação da qualidade dos serviços de saúde de cada local.
O índice de envelhecimento teve um aumento considerável em 16 anos em ambos os concelhos,
o que vem de acordo com o aumento verificado a nível nacional.

6.2.6 Organização dos serviços de saúde
Quanto aos serviços de saúde do SNS, atualmente o concelho de Braga em termos de
infraestruturas de saúde, dispõe do Hospital de Braga e quanto aos cuidados de saúde primários,
estes estão englobados no ACES Cávado I - Braga, que por sua vez pertence à Administração
Regional de Saúde do Norte e incluem 16 Unidades de Saúde Familiares, 3 Unidades de Cuidados
de Saúde Personalizados, 3 Unidades de Cuidados na Comunidade, 1 Unidade de Saúde Pública
e 1 Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados. Existe ainda o Centro de Diagnóstico
Pneumológico de Braga.
No que respeita ao concelho de Póvoa de Lanhoso, este possui o Hospital António Lopes e os
cuidados de saúde primários encontram-se inseridos no ACES Cávado II – Gerês/ Cabreira,
pertencendo também à Administração Regional de Saúde do Norte, englobam 2 Unidades de
Saúde Familiares e 1 Unidade de Cuidados na Comunidade.
Quanto a farmácias, o concelho de Braga dispõe de 38, existindo 4 no concelho da Póvoa do
Lanhoso.

6.1.7. Acesso a serviços de saúde
Através dos seguintes dados podemos averiguar acerca do número de habitantes por médico e
por farmacêutico nos concelhos de Braga e Póvoa de Lanhoso e a evolução positiva que houve
em 16 anos.
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No entanto, quando comparado à média a nível nacional, existe ainda uma grande discrepância
no concelho de Póvoa de Lanhoso, com um numero elevado de habitantes por médico, sendo
de denotar contudo a proximidade deste concelho com Braga e, o facto de o concelho de Braga
se encontrar, em relação à média nacional no que se refere aos habitantes por médico, com
uma relação positiva quando comparado com a média nacional, em vez de mais negativa
relativamente a essa media, como é o caso do concelho vizinho.
Quadro 6.13 – Habitantes por médico

HABITANTES POR MÉDICO
2017
2001
311,8
198,3
268,1
134,4
2838,6
651,3

UNIDADE TERRITORIAL
Portugal
Braga
Póvoa de Lanhoso

Fonte: INE, PORDATA, https://www.pordata.pt/ (última atualização em Junho de 2018)

Conforme se pode observar no quadro seguinte, ambos os concelhos têm mais habitantes por
farmacêutico do que a média nacional. Também nestes dados estatísticos se pode observar uma
relação algo desigual dos dois concelhos, tendo o concelho de Póvoa do Lanhoso indicadores
mais desfavoráveis do que o concelho de Braga em relação à média nacional.
Quadro 6.14 – Habitantes por farmacêutico

UNIDADE TERRITORIAL

HABITANTES POR FARMACÊUTICO
2001
2016

Portugal

1.365,3

791,8

Braga
Póvoa de Lanhoso

2.389,7
3.784,8

1.018,4
1.432,8

Fonte: INE, PORDATA, https://www.pordata.pt/ (última atualização em Junho de 2018)

Notando-se contudo em ambos os concelhos, quanto ao número de habitantes por
farmacêutico, uma evolução positiva, nestes 15 anos, face á media e ao incremento positivo a
nível nacional.
Quadro 6.15 – Habitantes por centro de saúde

UNIDADE

TERRITORIAL
Portugal

HABITANTES POR CENTRO DE SAÚDE
1993

2011

4.045,7

6.652,5
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UNIDADE

TERRITORIAL

HABITANTES POR CENTRO DE SAÚDE
1993

2011

Braga

10.473,5

12.121,9

Póvoa de
Lanhoso

10.832,3

10.960,8

Fonte: INE, PORDATA, https://www.pordata.pt/ (última atualização em Abril de 2015)

Como se pode verificar no quadro anterior, em 18 anos houve um aumento do número de
habitantes por centro de saúde nos concelhos de Braga e de Póvoa de Lanhoso, com especial
enfâse pela negativa para o concelho de Braga, em que o aumento foi colossal, quando
comparado com o aumento da média a nível nacional. O que poderá também em parte ser
explicado, por dados populacionais, como o crescimento demográfico e outros, que se
encontram plasmados no quadro acima relativo ás taxas brutas de natalidade e mortalidade, de
mortalidade infantil e índice de envelhecimento da população em Portugal e nos concelhos de
Braga e Póvoa de Lanhoso, nos últimos anos

6.1.8. Caracterização dos concelhos face a alguns indicadores de
Saúde Humana
Alguns dos indicadores com relevância para a caracterização dos concelhos de Braga e de Póvoa
do Lanhoso são, além das taxas, mais genéricas de natalidade e de mortalidade acima referidas,
as “Taxas de mortalidade”, outros indicadores como as causas de morte por, doenças do
aparelho circulatório, do aparelho respiratório, do aparelho digestivo, e ainda de tumores
malignos e de diabetes.
No quadro seguinte são assim analisadas, relativamente a um período de 36 anos (entre 1981 e
2017 , dados estatísticos ou taxas de mortalidade. relativamente a algumas das causas de morte,
nos concelhos de Braga e de Póvoa de Lanhoso, comparadas com os valores médios nacionais.
Da análise desses dados será

importante realçar que, existiu uma diminuição muito

considerável na taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório nesse período de
tempo, sendo que o concelho da Póvoa de Lanhoso se encontra com valores superiores à média
a nível nacional, ao contrário do concelho de Braga.

EIA do Projeto de melhoria contínua - UGR Braga

Pag. 102 de 324

Quadro 6.16 – Taxas de mortalidade por algumas causas nos concelhos de Braga e Póvoa de Lanhoso e em
Portugal, nos anos 1981 e 2017

UNIDADE

TERRITORIAL

TAXA DE
MORTALIDADE
POR DOENÇAS DO
APARELHO
CIRCULATÓRIO

TAXA DE
MORTALIDADE
POR TUMORES
MALIGNOS
(%)

(%)

TAXA DE
MORTALIDADE
POR DOENÇAS
DO APARELHO
RESPIRATÓRIO

TAXA DE
MORTALIDADE
POR DOENÇAS
DO APARELHO
DIGESTIVO

(%)

(%)

DIABETES
(%)

1981

2017

1981

2017

1981

2017

1981

2017

1981 2017

Portugal

43,7

29,3

14,9

25,0

7,4

11,5

5,2

4,5

1,2

3,8

Braga

44,2

27,5

14,4

29,1

8,4

12,3

5,2

4,8

0,9

2,6

Póvoa de
Lanhoso

43,9

33,9

11,4

16,0

8,8

13,2

6,6

5,9

0,0

3,2

Fonte: INE, PORDATA, https://www.pordata.pt/ (última atualização em Abril de 2015)

Na análise de dados apresentados neste quadro, é também importante destacar o forte
aumento na taxa de mortalidade por tumores malignos nesse mesmo período de tempo, sendo
esse aumento relativamente menor na Póvoa de Lanhoso, relativamente ao total nacional ou ao
concelho de Braga. Pelo contrário esse aumento é relativamente superior no concelho de Braga
relativamente ao total nacional.
Em relação à taxa de mortalidade por doenças do aparelho respiratório existiu também um
aumento, mas em menor escala, encontrando-se ambos os concelhos com valores superiores à
média nacional.
A taxa de mortalidade por doenças do aparelho digestivo não apresentou uma grande variação
em 36 anos, tendo descido ligeiramente. Importa destacar os valores mais elevados no concelho
de Póvoa de Lanhoso.
Os valores baixos que encontramos associados à diabetes não devem ser negligenciados, uma
vez que esta doença é responsável por inúmeras complicações a longo prazo, contribuindo
também indiretamente não só para a degradação da qualidade de vida, mas também mesmo
para uma mais elevada mortalidade, com maior destaque para as patologias cardiovasculares
Além dos indicadores de mortalidade, são também importantes os indicadores relativos à
identificação por “diagnóstico ativo de doenças que causam Morbilidade” e a sua proporção
(face ao total de inscritos quer na região quer no continente) considerando algumas doenças,
como a Hipertensão, as Perturbações depressivas, a Diabetes, a Asma e a Osteoporose. Sendo
assim apresentados no quadro subsequente alguns dos principais tipos de doenças crónicas, que
podendo ou não serem fatais, contribuem fortemente para a morbilidade da população.
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Quadro 6.17 – Proporção de inscritos por diagnóstico activo nos ACeS de Braga e Gerês/Cabreira

UNIDADE

TERRITORIAL

DIABETES
(%)
H

M

ASMA
(%)
H

M

OSTEOPOROSE DEPRESSÃO
(%)
(%)

HIPERTENSÃO

(%)
H

M

H

M

H

M

DOENÇA
CARDÍACA

OBESIDADE

ISQUÉMICA

(%)

(%)

H

M

H

M

9,2

Continente

8,2 7,3 2,4 2,9

20,5

23,8

0,4

4,3

4,4

15,8

6,7

2,1

1,4

ACeS Braga

7,1 5,7 2,8 3,2

18,1

19,0

0,3

3,6

4,9

16,2

9,4 11,8 1,5

0,5

ACeS
8,1 8,1 2,0 2,5
Gerês/Cabreira

23,3

27,0

0,3

3,1

3,6

14,4

8,1 11,6 1,5

0,6

Fonte: INE, Perfil Local de Saude 2017 ACeS Braga e ACeS Gerês/Cabreira, dados de Dezembro 2016

Da análise do quadro anterior realçam-se os elevados níveis relativos à percentagem de
depressão, principalmente entre as mulheres. Quando se compara com os níveis do continente,
é de realçar os valores substancialmente mais elevados de obesidade em ambos os sexos e
ambos os concelhos. Por outro lado, a proporção de pessoas com diagnóstico ativo de doença
cardíaca isquémica é ligeiramente menor nos dois concelhos em tudo face à média nacional.
Destaca-se ainda que, um dos principais factores de risco para outro tipo de doenças mais
graves, que é a hipertensão, é o que se encontra com maior prevalência, tanto a nível nacional,
como no ACeS de Braga e Gerês/Cabreira.
No quadro seguinte, são ainda apresentados valores, de indicadores relativos a diagnósticos de
alguns “determinantes de saúde”, também importantes para uma análise da situação da saúde
humana a nível nacional (no continente), numa região a ARS Norte, e os ACeS de Braga e
Gerês/Cabreira.
Quadro 6.18 – Proporção de inscritos na ARS Norte (%) por “Diagnóstico ativo de determinantes de saúde” face à
proporção de inscritos ao nível dos cuidados de saúde do continente, e ainda com valores dos ACeS de Braga e
Gerês/Cabreira. Para Homem e Mulher (HM) e só para Homens (H) e só para Mulheres (M).

DIAGNÓSTI

CONTINENTE

ARS NORTE

ACES BRAGA

ACES GERÊS/CABREIRA

CO ACTIVO

HM

H

M

HM

H

M

HM

H

M

HM

H

M

Abuso de
tabaco

10,
4

13,
3

7,9

13,
2

18,
4

8,6

14,
0

19,
0

9,5

10,
5

15,
3

6,1

Excesso
de peso

6,4

6,6

6,2

7,8

8,1

7,6

10,
7

11,
8

9,8

8,1

8,2

8,0
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DIAGNÓSTI

CONTINENTE

ARS NORTE

ACES BRAGA

ACES GERÊS/CABREIRA

CO ACTIVO

HM

H

M

HM

H

M

HM

H

M

HM

H

M

Abuso
crónico
de álcool

1,4

2,7

0,3

1,9

3,6

0,4

1,7

3,1

0,4

2,1

3,7

0,7

Abuso de
drogas

0,5

0,7

0,3

0,5

0,8

0,3

0,6

1,0

0,3

0,4

0,5

0,3

Fonte: INE, Perfil Local de Saude 2017 ACeS Braga e ACeS Gerês/Cabreira, dados de Dezembro 2016

Será importante evidenciar, os valores significativamente mais elevados de dois “determinantes
de saúde” como o “Abuso de Tabaco” e “Excesso de Peso”, principalmente no homem, no ACeS
Braga, quer em relação aos valores médios do continente, quer em relação á média de região
norte (já de si com valores mais elevados do que o continente). Ainda para estes dois
determinantes, no ACeS Gerês/Cabreira, embora ainda com valores mais elevados do que a
média nacional, relativamente á região Norte, são inferiores no caso do “Abuso de Tabaco” e
encontram-se mais em linha com a região relativamente ao “Excesso de Peso”.
Relativamente ao determinante de saúde, ou indicador “Abuso crónico de Álcool”, nos homens,
o valor da região é significativamente superior ao do continente, tendo o do ACeS Braga, valores
inferiores á região norte mas superiores aos do continente. No caso do ACeS Gerês/Cabreira
para esse determinante destacam-se, nos homens, pela negativa, valores substancialmente
superiores ás médias do continente e ligeiramente superiores aos da região.
Quanto ao determinante de saúde, ou indicador “Abuso de Drogas”, o valor da região é igual ao
do continente, sendo o do ACeS Braga, ligeiramente superior a esses valores , sendo no caso do
ACeS Gerês/Cabreira para esse determinante, é o o único de todos estes estes indicadores ou
determinantes de saúde, cujos valores são inferiores quer aos do continente quer aos da região.
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6.3

Biodiversidade
6.3.1 Flora e Vegetação
6.3.1.1

Metodologia

Na delimitação da área de estudo sobre a qual incidirá a caracterização a realizar considerou-se
a área ocupada actualmente pelas instalações da Unidade de tratamento de Resíduos
Hospitalares, acrescida de uma faixa de 100 m em seu redor.
Para a caracterização do ambiente afectado visitou-se a área de estudo no dia 4 de Outubro de
2019, tendo por base fotografia aérea de 2016.
A área de estudo foi prospectada para detecção de espécies protegidas e de Habitats da Rede
Natura 2000 (sensu Directiva 92/43/CEE) aí existentes, assim como de outras comunidades
vegetais com interesse para conservação. Recolheu-se informação acerca da composição
florística das comunidades vegetais ocorrentes, para posterior caracterização.
Os espécimes observados foram identificados no local ou posteriormente, em gabinete,
recorrendo a bibliografia especializada. Os critérios taxonómicos e nomenclaturais seguidos
foram os de “Checklist da Flora de Portugal” (Sequeira et al. (coord.), 2011.
http://www3.uma.pt/alfa/checklist_flora_pt.html). A nomenclatura sintaxonómica seguida foi a
de “Vascular plant communities of Spain and Portugal. Addenda to the Syntaxonomical checklist
of 2001” (Rivas-Martínez et al., 2002). Os critérios de identificação dos Habitats são os de “Plano
Sectorial da Rede Natura 2000 – Fichas de caracterização dos Habitats Naturais” (ALFA –
Associação Lusitana de Fitossociologia, 2006).

6.3.1.2

Resultados

Enquadramento
A área de estudo localiza-se no Superditrito Miniense Litoral (Região Eurosiberiana, Sub-região
Atlântica-Medioeuropeia, Superprovíncia Atlântica, Província Cantabro-Atlântica, Subprovíncia
Galaico-Asturiana, Sector Galaico-Português, Subsector Miniense) (Costa et al., 1998).
Em termos bioclimáticos, situa-se numa área de transição entre macro-bioclima Temperado,
termotipo Mesotemperado inferior e ombrotipo Húmido superior (Mesquita & Sousa, 2009).
A vegetação zonal é a vegetação que se desenvolve naturalmente em cada local e que não é
condicionada por fatores locais, estando estreitamente relacionada apenas com o clima
EIA do Projeto de melhoria contínua - UGR Braga

Pag. 106 de 324

regional. A área de estudo corresponde à série Viburno tini-Querco roboris Sigmetum,
constituída por mosaicos de vegetação formados pelos seguintes elementos: bosques
dominados por carvalho-alvarinho (Viburno tini-Quercetum roboris), matagais dominados por
medronheiro por vezes contendo azereiros (Pruno lusitanicae-Arbutetum unedonis), giestais
(Ulici latebracteati-Cytisetum striati), urzais e urzais-tojais (Erico umbellatae-Pterospartetum
tridentati; Ulicetum latebracteati-minoris; Ulici minoris-Ericetum umbellatae) e prados vivazes
dominados por bracejo (Avenulo sulcatae-Stipetum giganteae) ou por Agrostis spp. (Gaudinio
fragilis-Agrostietum stoloniferae).
A Ambimed localiza-se numa área de parque industrial que reúne várias unidades de tratamento
de resíduos, o Ecoparque da Braval, rodeado por áreas de matos e de florestas de eucalipto.
Toda a área do projecto em análise está localizada dentro do perímetro do Ecoparque.
Flora
A Directiva n.º 92/43/CEE, também conhecida por “Directiva Habitats”, constitui aquele que é
considerado o principal instrumento legal de protecção e conservação dos habitats naturais da
flora selvagem não abrangidos por Áreas de Paisagem Protegida ou Parques Nacionais ou
Naturais. Este instrumento tem por objectivo garantir a conservação da biodiversidade das
espécies autóctones da flora e fauna e respectivos habitats, atendendo prioritariamente às mais
ameaçadas e tomando em consideração as exigências económicas, sociais, culturais e regionais,
numa perspectiva de desenvolvimento sustentável (D.L. n.º 226/97). Portugal fez a transposição
da Directiva Habitats para a ordem jurídica interna mediante o Decreto-Lei n.º 226/97, de 27 de
Agosto. Este foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pela Declaração
de Rectificação n.º 10-AH/99, de 31 de Maio, e pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro.
O anexo B-II do Decreto-Lei nº 140/99 (alterado) as espécies consideradas de interesse
comunitário (descriminando as que são consideradas prioritárias); o anexo B-IV lista as espécies
de interesse comunitário que exigem uma protecção rigorosa; e o anexo B-V as espécies de
interesse comunitário cuja captura ou colheita na Natureza e exploração podem ser objecto de
medidas de gestão.
No que respeita à flora, o trabalho de campo realizado foi direccionado para a prospecção das
espécies constantes nestes anexos, assim como de outras espécies reconhecidamente raras e
com interesse para conservação, mas sem estatuto legal de protecção. Não foi observada a
presença de qualquer destas espécies. A ausência destas plantas não é de estranhar, uma vez
que toda a área de estudo é desde há muito sujeita a forte acção antrópica, que se traduz numa
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grande alteração do meio e consequente degradação das comunidades vegetais que subsistem
nos poucos locais ainda não impermeabilizados.
Nas bases de dados de ocorrência de espécies de flora, nomeadamente na elaborada pelo ICNF
relativa ao Relatório Nacional de Aplicação da Directiva Habitats (2007-2012) e na Flora-On4, há
registo de ocorrência de apenas duas espécies protegidas na quadrícula (de 10Km de lado,
Europeia (EEA) para os primeiros dados e UTM para os segundos) em que a área analisada se
localiza: Scrophularia sublyrata e Veronica micrantha. A primeira espécie desenvolve-se em
zonas rochosas e dunas litorais, pelo que não é provável a sua ocorrência na área de estudo. A
segunda é característica do sobcoberto e da orla de bosques caducifólios, sobretudo de Quercus
pyrenaica, ausentes da área de estudo, pelo que a sua ocorrência é também muito improvável.
Apresenta-se no anexo VII o elenco florístico da área de estudo, onde são listadas as espécies
observadas (49 taxa), juntamente com as espécies assinaladas em Lourenço et al. (2019) para a
quadrícula UTM de 10Km onde a mesma se localiza (NG50), num total de 187 taxa distintos.
Flora exótica ornamental
A área envolvente ao edifício da unidade em análise tem alguma flora arbórea ornamental,
sobretudo Cupressus sempervirens, mas também Abies alba, Quercus robur e árvores de fruto.
Importa referir a presença de Acacia melanoxylon na área do projecto, assim como de
Cortaderia selloana na envolvente – o que significa que é provável que existam propágulos desta
última na área de projecto. Estas são espécies exóticas invasoras, constantes do Decreto-Lei nº
92/2019, de 10 de Julho.
Vegetação e Habitats
No anexo B-I do Decreto-Lei nº 140/99 (alterado) constam os Habitats que merecem protecção
especial.
Como foi já referido, a vegetação espontânea existente na área de estudo reflecte uma forte
acção antrópica, apresentando-se muito degradada. As comunidades que correspondem a
estádios sucessionais evoluídos e, como tal, com elevada complexidade estrutural estão
ausentes. As comunidades que correspondem a estádios sucessionais menos evoluídos ocorrem
pontualmente, mas apresentam-se em muito mau estado de conservação, em versões
floristicamente empobrecidas e com presença de espécies nitrófilas. Estas formações poderiam

4

http://www.flora-on.pt/
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eventualmente corresponder a Habitats sensu Rede Natura 2000, mas por estarem em muito
mau estado de conservação não são elegíveis como tal. A vegetação encontrada caracteriza-se
do seguinte modo:
Urzais-tojais galaico-portugueses não litorais
Matos baixos de bioclima temperado com elevado grau de cobertura, dominados por
nanofanerófitos, correspondentes, neste caso, à associação Ulicetum latebracteato-minoris,
com Ulex minor, Ulex europaeus subsp. latebracteatus, Cistus psilosepalus, Calluna vulgaris,
Erica cinerea, Erica umbellata, etc. Em bom estado de conservação, estas comunidades
correspondem ao habitat 4030, que é provavelmente o habitat mais comum em Portugal
continental, sendo o subtipo 2 o que ocorre nas áreas de bioclima temperado.
As comunidades presentes na área de estudo encontram-se em mau estado de conservação,
apresentando sinais de perturbação recorrente, com presença de Pteridium aquilinum e Rubus
ulmifolius (silvas).
Comunidades de espécies ruderais e nitrófilas
Em toda a área de estudo foram observadas comunidades de espécies ruderais cosmopolitas,
mais ou menos nitrófilas, sem qualquer valor de conservação. Estas correspondem a um coberto
vegetal herbáceo de plantas nitrófilas e exóticas, tais como Phytolacca americana, Dittrichia
graveolens, Amaranthus hybridus, Chamaesyce maculata, Echium rosulatum, Conyza
sumatrensis, Hypochaeris radicata, etc.
Em síntese, a área analisada não abrange qualquer formação vegetal com interesse para
conservação, mas inclui algumas espécies vegetais que podem ser nefastas para as áreas
envolventes.

6.3.2 Fauna Terrestre
6.3.2.1

Enquadramento

A área de estudo inclui a área de implantação do empreendimento e a envolvente próxima.
Como referido acima a área de implantação refere-se a um conjunto de edificações inseridas no
Ecoparque da BRAVAL, não se prevendo novas construções, mas apenas alterações dos
equipamentos existentes para aumento da capacidade de processamento. No interior do
Ecoparque existe um aterro sanitário em funcionamento.
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6.3.2.2

Metodologia de trabalho

A 4 de Outubro de 2019 foi realizada uma visita ao local com o objectivo de recolher dados
relativos às características do terreno e efectuar observações directas de animais. Durante esta
visita a área de estudo e sua envolvente próxima foi percorrida de forma sistemática.
Para a elaboração das listas de espécies de ocorrência potencial, para além das observações
efectuadas no terreno, considerou-se a informação bibliográfica disponível relativamente a cada
um dos grupos (Equipa Atlas, 2005; Loureiro et al., 2008; Bencatel, et al. 2017; Rainho et al.,
2013) e as disponibilidades em termos de biótopos na área de estudo.

6.3.2.3

Resultados

Mamíferos
As observações efectuadas no terreno e a informação recolhida permitiram elaborar a lista de
espécies de ocorrência potencial que se apresenta na tabela 1.
Quadro 6.19 – Lista das espécies de mamíferos de ocorrência potencial e confirmada (a negrito), respectivo
estatuto de conservação em Portugal, de acordo com o Livro Vermelho (Cabral et al., 2005) e regime legal de
protecção.


Estatuto de conservação: NA – Não avaliada, LC – Pouco preocupante, DD – Informação Insuficiente, NT – Quase ameaçada

Nome científico

Nome vulgar

Livro
Vermelho

Directiva
Habitats

Erinaceus europaeus

Ouriço-cacheiro

LC

Pipistrellus pipistrellus

Morcego-anão

LC

IV

Nyctalus leisleri

Morcego-arborícola-pequeno

DD

IV

Tadarida teniotis

Morcego-rabudo

DD

IV

Oryctolagus cuniculus

Coelho-bravo

NT

Sciurus vulgaris

Esquilo-vermelho

LC

Rattus norvegicus

Ratazana

NA

Mus domesticus

Rato-caseiro

LC

Martes foina

Fuinha

LC

Vulpes vulpes

Raposa

LC

Sus scrofa

Javali

LC
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Três das 11 espécies atribuídas à área de estudo estão inseridas no anexo IV da Directiva
Habitats (92/43/CEE) que corresponde ao anexo B-IV do DL 140/99, com a sua redacção actual.
O coelho-bravo está classificado como Quase Ameaçado.
Não se conhece nenhum abrigo de morcegos de importância nacional na vizinhança próxima da
área de estudo.
A presença de lobo está dada como provável para a quadrícula onde se situa o empreendimento
(Pimenta et al., 2005) mas é pouco provável que esta espécie ocorra na área de estudo dada a
forte perturbação a que a zona de implantação está sujeita diariamente.
Aves
Na tabela 2 listam-se as espécies de ocorrência potencial na área de estudo, tendo como base a
informação recolhida no terreno durante a visita efectuada em Outubro de 2019, a distribuição
das espécies de acordo com o Atlas das Aves Nidificantes de Portugal, as disponibilidades de
habitat existentes no terreno e as características ecológicas das espécies.
No total atribuem-se 33 espécies de aves à área de estudo, sendo que 15 foram observadas no
terreno durante a visita efectuada em Outubro.
Quadro 6.20 – Lista das espécies de aves de ocorrência confirmada durante a visita de Outubro (a negrito) e
potencial, respectivo estatuto de conservação em Portugal, de acordo com o Livro Vermelho (Cabral et al., 2005),
regime legal de protecção e estatuto fenológico na área de estudo.


Estatuto de conservação: LC – Pouco preocupante



Estatuto fenológico: R – Residente, E – Estival, I - Invernante

Nome científico

Nome vulgar

Estatuto
em
Portugal

Directiva Estatuto
Aves fenológico

Buteo buteo

Águia-de-asaredonda

LC

R

Falco tinnunculus

Peneireiro-vulgar

LC

R

Alectoris rufa

Perdiz-comum

LC

R

Larus fuscus

Gaivota-de-as-escura

LC

I

Larus ridibundus

Guincho

LC

I

Streptopelia decaocto

Rôla-turca

LC

R

Streptopelia turtur

Rôla-comum

LC

E

EIA do Projeto de melhoria contínua - UGR Braga

Pag. 111 de 324

Nome científico

Nome vulgar

Estatuto
em
Portugal

Directiva Estatuto
Aves fenológico

Tyto alba

Coruja-das-torres

LC

Lullula arborea

Cotovia-pequena

LC

Hirundo rustica

Andorinha-daschaminés

LC

E

Delichon urbica

Andorinha-dos-beirais

LC

E

Anthus pratensis

Petinha-dos-prados

LC

I

Motacilla alba

Alvéola-branca

LC

R

Prunella modularis

Ferreirinha

LC

R

Erithacus rubecula

Pisco-de-peito-ruivo

LC

I

Phoenicurus ochruros

Rabirruivo-preto

LC

I

Saxicola torquata

Cartaxo-comum

LC

R

Tudus merula

Melro-preto

LC

R

Sylvia undata

Carriça-do-mato

LC

Sylvia melanocephala

Toutinegra-decabeça-preta

LC

R

Phylloscopus collybita

Felosa-comum

LC

I

Parus ater

Chapim-carvoeiro

LC

R

Parus caeruleus

Chapim-azul

LC

R

Parus major

Chapim-real

LC

R

Garrulus glandarius

Gaio

LC

R

Pica pica

Pega-rabuda

LC

R

Corvus corone

Gralha-preta

LC

R

Sturnus unicolor

Estorninho-preto

LC

R

Passer domesticus

Pardal-comum

LC

R

Fringilla coelebs

Tentilhão

LC

R
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Nome científico

Nome vulgar

Estatuto
em
Portugal

Directiva Estatuto
Aves fenológico

Carduelis chloris

Verdilhão

LC

R

Carduelis cannabina

Pintarrôxo

LC

R

Carduelis carduelis

Pintassilgo

LC

R

De entre as espécies atribuídas à área de estudo 70% serão residentes, 9% serão estivais, 21%
serão sobretudo invernantes.
Duas destas espécies estão inseridas no anexo I da Directiva Aves (79/409/CEE) que corresponde
ao anexo A-I do DL 140/99 de 24 de Abril, com a sua redacção actual.
No que respeita ao seu estatuto de conservação em Portugal verifica-se que na área de estudo
não ocorre nenhuma espécie com estatuto de ameaça.
Répteis e Anfíbios
Para a elaboração da lista de espécies de ocorrência potencial na área de estudo recorreu-se à
informação disponibilizada pelo Atlas dos Répteis e Anfíbios (Loureiro, et al. 2008) considerando
as disponibilidades de habitat existentes na área de estudo e às observações efectuadas no
terreno. Assim, atribuem-se à área de estudo 5 espécies de anfíbios e 3 de répteis (tabela 3).
Quadro 6.21 – Lista das espécies de anfíbios e répteis de ocorrência potencial e confirmada (a negrito). Estatuto
de conservação em Portugal, de acordo com o Livro Vermelho (Cabral et al., 2005), estatuto legal de protecção e
biótopos onde ocorrem.


Estatuto de conservação: LC – Pouco preocupante

Livro
Vermelho

ANFÍBIOS

Directiva
Habitats

ANFÍBIOS
Salamandra salamandra

Salamandra-de-pintasamarelas

LC

Triturus boscai

Tritão-de-ventre-laranja

LC

Triturs mamrmoratus

Tritão-marmorado

LC

Bufo bufo

Sapo-comum

LC
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Livro
Vermelho

ANFÍBIOS
Rana perezi

Rã-verde

Directiva
Habitats

LC
RÉPTEIS

Podarcis bocagei

Lagartixa-de-Bocage

LC

Natrix natrix

Cobra-de-água-viperina

LC

Malpolon
monspessulanus

Cobra-rateira

LC

Uma das espécies de anfíbios está inserida no anexo IV da Directiva Habitats que corresponde
ao anexo B-IV do DL 140/99 de 24 de Abril, com a sua redacção actual. Nenhum dos répteis está
inserido nos anexos desta Directiva.

6.4

Ordenamento do território
6.4.1 Metodologia

No quadro legislativo, o ordenamento do território assenta num sistema de gestão territorial
concretizado através de Instrumentos de Gestão Territorial, cujo regime jurídico é
regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que aprova a revisão do Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
setembro. Este decreto-lei desenvolve as bases da política pública de solos, de ordenamento do
território e de urbanismo, definindo o regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional,
intermunicipal e municipal do sistema de gestão territorial, o regime geral de uso do solo e o
regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial.
Estes instrumentos, em função do seu âmbito e da sua vinculação jurídica, possuem como
finalidade planear, ordenar e gerir de forma sustentável os espaços que constituem o território
nacional.
A caracterização da situação atual no domínio do ordenamento do território efetuou-se tendo
por base uma abordagem metodológica, em duas vertentes distintas.
— Modelos de Desenvolvimento e de Ordenamento Territorial;
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— Condicionantes ao Uso do Solo.
Na primeira vertente são descritos e analisados os modelos de ordenamento do território
vigentes no território em estudo, onde se incluem diversos tipos de planos, de nível nacional,
regional, intermunicipal e municipal. Tem por base uma análise documental, incluindo também,
no que se refere ao PDM do município de Braga, o levantamento e tratamento de informação
relativa às classes de espaço constantes na Planta de Ordenamento do PDM.
Na segunda, são descritas e analisadas as áreas regulamentares, caracterizando-se as servidões
e restrições de utilidade pública identificadas na zona de desenvolvimento do projeto. A
caracterização de cada uma destas servidões e restrições de utilidade pública é efetuada de
acordo com as suas especificidades e com o respetivo enquadramento legislativo em vigor. Em
cada caso, antes da correspondente caracterização, é sintetizado o texto que institui cada uma
das servidões/restrições anteriormente apresentadas, bem como as questões metodológicas
mais relevantes para a sua análise.
O desenvolvimento deste Fator Ambiental é feito a partir da informação obtida através de
análises bibliográficas, documentais e de trabalho de campo.

6.4.2 Sistema de Gestão Territorial
6.4.2.1

Instrumentos de Gestão Territorial (IGT)

Instrumentos de âmbito Nacional:
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)
O PNPOT (aprovado pela Lei n. º 99/2019, de 05 de setembro, primeira revisão do Programa
Nacional da Política do Ordenamento do Território (revoga a Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro)
é o instrumento de topo do sistema de gestão territorial, define objetivos e opções estratégicas
de desenvolvimento territorial e estabelece o modelo de organização do território nacional. O
PNPOT constitui -se como o quadro de referência para os demais programas e planos territoriais
e como um instrumento orientador das estratégias com incidência territorial.
A Estratégica, o Modelo Territorial, as Medidas de Política e as Diretrizes do PNPOT constituem
o referencial para a elaboração, alteração ou revisão dos instrumentos de gestão territorial de
âmbito nacional, regional, intermunicipal e municipal, devendo ser integradas, traduzidas e
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desenvolvidas nos vários programas e planos, em função da sua dinâmica e tendo em
consideração os objetivos, conteúdos e funções de cada tipo de instrumento.
O Modelo Territorial apoia -se em cinco sistemas territoriais fundamentais:


Sistema Natural — Um País que conhece e compreende os seus recursos naturais
valoriza os serviços prestados pelos ecossistemas em prol do bem -estar social e procura
afirmar a sua diversidade territorial e construir estratégias de atratividade e de
competitividade diferenciadoras, retirando partido da especificidade dos seus recursos,
da sua cultura e das identidades socio territoriais.



Sistema Social — Um país que valoriza as pessoas, a igualdade de oportunidades e a
igualdade de direitos aos cidadãos, em matéria de habitação, saúde, educação, apoio
social, justiça, cultura, desporto e lazer, independentemente da sua situação
socioeconómica e geográfica, da nacionalidade, idade, género, etnia ou situação de
deficiência, eleva a qualidade de vida e o bem-estar social.



Sistema Económico — Um país que valoriza a diversidade e as especificidades
territoriais como elementos de desenvolvimento e competitividade baseia -se num
sistema territorial que procura retirar partido dessa variedade, apoiando o potencial de
articulação entre distintos tipos de territórios, as estratégias estruturadas em clusters e
com base em lógicas de especialização inteligente e, ainda, a importância dos ativos dos
territórios urbanos e rurais.



Sistema de Conetividade — Um país bem conectado em infraestruturas verdes, azuis e
cinzentas, que tira proveito da sua posição geográfica e da facilidade de relação com
outros povos, reconhece e valoriza as ligações e interconexões territoriais no espaço
nacional e para além dele, assumindo a relevância da gestão dos ecossistemas e das
redes naturais, viárias e digitais.



Sistema Urbano — Um país que reconhece a importância da coesão e da equidade
territorial afirma a sua estratégia de organização territorial num sistema urbano mais
policêntrico, promovendo os centros urbanos enquanto âncoras do desenvolvimento
regional e competitividade externa, e dinamizando subsistemas territoriais capazes de
gerar massas críticas que favoreçam ganhos de sustentabilidade e acessibilidade em
relação aos serviços de interesse geral.
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Vulnerabilidades Críticas — Um país resiliente e com capacidade adaptativa consegue
alcançar maior sustentabilidade territorial através do conhecimento rigoroso dos
problemas, da prevenção e mitigação das vulnerabilidades existentes e do exercício de
planeamento, tornando-se assim mais eficiente na aplicação e utilização dos
investimentos públicos.

Relativamente ao Sistema Económico do Modelo Territorial, as Medidas de Ação que concorrem
para o Sistema Económico, com algum interesse para o presente projeto são (Efeitos
Esperados/Efeitos Diretos):
Organizar o território para a economia circular


Melhoria nos índices de produtividade no uso de recursos, derivada de uma produção e
consumo mais eficiente e sustentável nos diferentes níveis territoriais e respetivos
agentes.



Fixação e/ou desenvolvimento de atividades económicas de valorização e regeneração
de ativos locais.



Redução da intensidade carbónica e material da economia.



Redução de emissões (emissões atmosféricas, produção de resíduos e emissão de
efluentes líquidos).

Esta medida foca-se na articulação dos diferentes atores — governo, empresas, comunidade —
nomeadamente em torno de âncoras como regiões-cluster, áreas de localização empresarial e
cidades, fazendo uso de ferramentas “macro” como:
— A análise de fluxo de materiais e energia de modo a organizar uma gestão, mas eficiente
e produtiva a diferentes escalas geográficas;
— O fomento de simbioses industriais entre atividades económicas, desenvolvendo e/ou
promovendo em conjunto sinergias que permitam maior rentabilidade no uso dos
espaços e serviços, substituição e uso em cascata de materiais residuais e energia,
permitindo reduzir custos e gerar mais-valias ambientais como a redução dos consumos
de energia, de emissões e de resíduos e maior eficiência na utilização dos recursos
naturais.
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“Para alcançar os objetivos de promoção do modelo da economia circular é importante a
potenciação de áreas empresariais responsáveis (por exemplo, ZER — Zonas Empresariais
Responsáveis, eco parques industriais), nomeadamente pelo facto da concentração de empresas
nesses espaços poder potenciar simbioses industriais — de espaço, materiais e serviços — e um
efeito de demonstração e imitação de comportamentos ambientalmente responsáveis, que
poderá ser incentivado e reforçado em função de atribuição do rótulo “Parque Empresarial
Circular”, mediante o cumprimento de um conjunto de critérios/indicadores preestabelecidos.
Atendendo às especificidades socioeconómicas de cada região, é necessário analisar os setores
e projetos chave para a economia circular de forma a promover sinergias e garantir simbioses
ajustadas, por forma a melhor capturar benefícios económicos e ambientais.”
OBJETIVOS OPERACIONAIS
1. Conhecer a natureza, quantidade e localização de acumulações de subprodutos
passíveis de integrar processos de economia circular.
2. Identificar as prioridades de intervenção nas situações que constituem passivos
ambientais.
3. Identificar os fluxos atuais da geração e destino de subprodutos, com vista à sua
organização adequada presente e futura tendo em consideração os consumos de
energia e as emissões nos vários cenários alternativos de utilização de subprodutos e
matérias-primas;
4. Fomentar a alteração de comportamentos individuais e das empresas (consumo e
produção);
9. Melhorar a coesão/coordenação entre as entidades que têm impacto direto sobre o
território.
MONITORIZAÇÃO - EFEITOS ESPERADOS:
— Melhoria nos índices de produtividade no uso de recursos, derivada de uma produção e
consumo mais eficiente e sustentável nos diferentes níveis territoriais e respetivos
agentes.
— Fixação e/ou desenvolvimento de atividades económicas de valorização e regeneração
de ativos locais.
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— Redução da intensidade carbónica e material da economia.
— Maior consciencialização dos impactes ambientais, económicos e sociais decorrentes
dos desafios identificados e das soluções desenvolvidas.
— Redução de emissões (emissões atmosféricas, produção de resíduos e emissão de
efluentes líquidos).
— Integração dos princípios da economia circular nas atividades económicas e na gestão
territorial (IGT)
Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica (PBH) do Cávado, Ave e Leça
Os PGBH são instrumentos de planeamento das águas que têm por objetivo constituírem-se
como a base de suporte à gestão, à proteção e à valorização ambiental, social e económica das
águas; visando, em particular, a identificação dos problemas mais relevantes das bacias
hidrográficas, prevenindo a ocorrência de futuras situações potencialmente problemáticas, bem
como definir as linhas estratégicas da gestão dos recursos hídricos através da implementação
de um programa de medidas que garanta a prossecução dos objetivos ambientais estabelecidos
na DQA.
O município de Braga é parcialmente abrangido pelo Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica que
integra a Região Hidrográfica 2 (RH2) – PGBH do Cávado, Ave e Leça (Resolução do Conselho
de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro; Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18
de novembro).
A área total da RH é de 3 585 km2 (integra as bacias hidrográficas dos rios Cávado, Ave e Leça e
as bacias hidrográficas das ribeiras de costa, incluindo as respetivas águas subterrâneas e águas
costeiras adjacentes). A RH2 engloba, total ou parcialmente, 28 concelhos, sendo que 9 estão
totalmente englobados nesta RH e 19 estão parcialmente abrangidos, concentrando cerca de
1,4 milhões de pessoas em média (14 % do total do continente), integradas em cerca de 535.000
famílias com uma dimensão média de 2,70 pessoas (ligeiramente acima da dimensão do
Continente).
Os Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas possuem um grau de generalização bastante
grande e um âmbito de intervenção sectorial muito especializado, pelo que a análise da sua
relação com o projeto nos eventuais pontos de interesse é efetuada no fator ambiental
“Recursos Hídricos”.
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Programa Regional de Ordenamento Florestal (PROF) de Entre Douro e Minho (PROF EDM)
Os programas regionais de ordenamento florestal (PROF), são instrumentos de política setorial
de âmbito nacional, nos termos estabelecidos pela Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, na sua
redação atual, e desenvolvido pelo Decreto -Lei n.º 80/2015, de 15 de maio, que definem para
os espaços florestais o quadro estratégico, as diretrizes de enquadramento e as normas
específicas quanto ao uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, à escala regional, por
forma a promover e garantir a produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado
destes espaços. Através do Despacho n.º 782/2014, do Secretário de Estado das Florestas e do
Desenvolvimento Rural, de 17 de janeiro, foi redefinido o âmbito geográfico dos PROF que, de
21, passaram a 7, procurando -se deste modo reduzir os custos e diminuir a complexidade
administrativa, não só para a entidade responsável pela sua elaboração e aplicação, mas
também para todos os agentes envolvidos. No caso do PROF de Entre Douro e Minho (PROF
EDM), que agora se revê, corresponde aos anteriores PROF do Alto Minho, do Baixo Minho, da
Área Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga e do Tâmega.
O PROF EDM abrange o território do município de Braga (NUTS III – Cávado) incluso na área de
estudo do presente projeto. Foi aprovado pela Portaria n.º 58/2019, de 11 de fevereiro, com
Declaração de Retificação n.º 14/2019, de 12 de abril.
Estão integrados no PROF EDM os territórios concelhios englobados nas regiões NUTS de nível
III: Área Metropolitana do Porto, Alto Minho, Alto Tâmega, Ave, Cávado e Tâmega e Sousa.
Verifica-se que na zona de desenvolvimento do projeto não existem sub -regiões homogéneas,
áreas florestais sensíveis, áreas classificadas, áreas públicas e comunitárias, matas modelo,
áreas submetidas ao regime florestal e corredores ecológicos.
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Fonte: PROF EDM; Adaptado
Figura 6.9 - Extrato do Mapa Síntese do Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) Entre Douro e Minho,
com implantação da área de estudo

Instrumentos de âmbito Regional
Programa Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-N)
Os programas regionais definem a estratégia regional de desenvolvimento territorial,
integrando as opções estabelecidas a nível nacional e considerando as estratégias sub -regionais
e municipais de desenvolvimento local, constituindo o quadro de referência para a elaboração
dos programas e dos planos intermunicipais e dos planos municipais. As competências relativas
aos programas regionais são exercidas pelas comissões de coordenação e desenvolvimento
regional.
Refira-se que a área em estudo não se encontra abrangida por nenhum PROT em vigor à data
de elaboração do presente Relatório.
Instrumentos de âmbito Municipal - Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT)
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Neste ponto pretendem-se identificar os modelos de desenvolvimento e ordenamento do
território consubstanciados nos PMOT com base nos seus elementos fundamentais, conforme
definido na legislação em vigor.
Planos Diretores Municipais (PDM)
Os PDM estabelecem o modelo de estrutura espacial do território municipal, constituindo uma
síntese da estratégia de desenvolvimento e ordenamento local, integrando as opções de âmbito
nacional e regional, com incidência na respetiva área de intervenção. O modelo da estrutura
espacial do território assenta na classificação e desenvolvimento do solo através da qualificação
do mesmo.
A área de estudo é integralmente abrangida pelo PDM do município de Braga, ratificado pelo
Aviso n.º 11741/2015, de 14 de outubro (publicado no Diário da República n.º 201, 2ª Série) (2.ª
Revisão), o qual foi sujeito às seguintes Alterações:


1.ª Alteração Simplificada aprovada através do Aviso (extrato) n.º 4057/2018, de 26 de
março (publicada no Diário da República n.º 60, 2.ª Série) - Atualização ordinária de
condicionantes do PDM de Braga;



2.ª Alteração aprovada através do Aviso n.º 359/2019, de 7 de janeiro (publicada no
Diário da República, n.º 4, 2.ª Série) - Adequação ao Regime Excecional de Regularização
das Atividades Económicas (RERAE);



3.ª Alteração aprovada através do Aviso n.º 6158/2019, de 4 de abril (publicada no
Diário da República n.º 67, 2.ª Série) - Alteração por adaptação do Plano Diretor
Municipal de Braga em função da Portaria 51/2019 (alteração da redação do artigo 38.º
(n.ºs 4 e 5) do regulamento do PDM).



Nos termos do Aviso n.º 7497/2019 encontra-se em curso o procedimento de alteração
do PDM de Braga em Sete Fontes.

O PDM de Braga deve constituir-se como uma matriz de referência para toda a atuação no
Concelho. O modelo de ordenamento assenta nos seguintes Domínios estratégicos e respetivos
objetivos específicos (Artigo 2.º - Objetivos Estratégicos do Regulamento do PDM):
1| BRAGA, UM MUNICÍPIO ONDE QUEREMOS
VIVER
a. Promover a Imagem da Cidade
b. Reordenar o território (sem acréscimo da área
total de solo urbano)
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2| BRAGA, UM CONCELHO QUE QUEREMOS
VISITAR
a. Fomentar o Investimento Turístico nas diversas
vertentes
b. Renovar metas de crescimento Turístico visando
o Turismo Global
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1| BRAGA, UM MUNICÍPIO ONDE QUEREMOS
VIVER
c. Garantir a adequada programação da Ocupação
Urbana
d. Proteger e valorizar a Estrutura Ecológica
Municipal
e. Conter a Dispersão
f. Reforçar a Identidade dos Núcleos Urbanos
Periféricos
g. Proteger e valorizar o Sistema de Vistas
h. Promover uma mobilidade sustentável
i. Consolidar a Rede de Equipamentos
3| BRAGA, UM TERRITÓRIO PARA INVESTIR
a. Potenciar a atração de Empresas no Concelho
b. Dotar o Concelho de uma nova área de
localização empresarial
c. Modernizar as Áreas Industriais Existentes
d. Estimular a Relocalização de Empresas no
Espaço Industrial
e. Fomentar Parcerias e Complementaridades
entre Empresas, U.M., C.M.B., Associações
Empresariais, Escolas de Formação Profissional,
Instituto Ibérico de Nanotecnologia, Empresas
T.I.C., etc.
f. Aproximar o tecido empresarial do Aeroporto Sá
Carneiro e Porto de Leixões

2| BRAGA, UM CONCELHO QUE QUEREMOS
VISITAR
c. Fomentar o turismo como fator de
desenvolvimento económico
d. Incorporar estratégias de preservação e
valorização do património
e. Valorizar as Unidades de Paisagem
f. Implementar um Plano de Imagem e
Comunicação Concelhio
g. Definir um modelo de cooperação em rede com
os destinos mais próximos
h. Otimizar a mobilidade turística
4| BRAGA, RUMO À CENTRALIDADE IBÉRICA
a. Reforçar o papel da Cidade à escala do
Quadrilátero Urbano (Pólis XXI)
b. Reforçar a Cooperação e Potenciar Políticas de
Complementaridade à Escala Supramunicipal
c. Reforçar o papel da Cidade nos Domínios das
T.I.C., Educação e Formação Profissional
d. Reforçar as Vertentes histórica, cultural e
turística

Encontra-se atualmente em curso o processo de Revisão do PDM de Braga, encontrando-se
para Consulta e pronúncia pública os seguintes documentos:
— Termos de Referência;
— Avaliação Ambiental Estratégica – definição de âmbito e fatores críticos de decisão;
— Relatório de Estado de Ordenamento do Território;
— Relatório de delimitação de Unidades de Paisagem.
Este processo visa a adaptação do PDM em vigor aos novos conceitos de solo rústico e urbano,
o que genericamente se poderá cingir à programação do solo urbanizável e subsequente
aperfeiçoamento do Regulamento do PDM, não se prevendo a oportunidade de reclassificação
do solo (passar de rural para urbano) ou de aumento de perímetro urbano.
A análise dos documentos disponíveis permitiu aferir não haver qualquer processo estratégico
ou de alteração, em termos de ocupação do solo, para a zona do Monte do Além.
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O Projeto e o PDM de Braga: Classes e Categorias de Espaço
De acordo com a Planta de Ordenamento (Classificação e Qualificação do Solo Desenho
EIA.00.ORD.01) - Extrato da Planta de Ordenamento do concelho de Braga) do PDM em vigor de
Braga, a área onde se insere o projeto encontra-se classificada como Solo Rural – Espaço
destinado a Equipamentos e Outras Estruturas ou Ocupações compatíveis com o estatuto de
Solo Rural – EI2 – Infraestruturas.
De acordo com o n.º 1 do Artigo 34º Princípios e Categorias de Espaço. “O solo rural do concelho
de Braga, integra os terrenos indispensáveis para a manutenção da biodiversidade e da
conservação da natureza, tendo subjacente que o solo natural é um recurso escasso e não
renovável pelo que a sua classificação visa princípios de sustentabilidade fundamentais para o
adequado desenvolvimento deste território, bem como, o aproveitamento económico mais
apropriado à sua natureza intrínseca.”
A alínea b) do n.º 2 do Artigo 50º - Identificação, refere o seguidamente transcrito relativamente
aos usos dominantes:
“b. Na subcategoria de infraestruturas:
i. Infraestruturas de abastecimento e saneamento básico, abastecimento elétrico e de gás, tais
como, os reservatórios de água; as estações elevatórias de água; as unidades depuradoras; as
ETAR`s; a ETA; as estações elevatórias; as subestações elétricas; o terminal do gasoduto; o aterro
da Braval.”
O Artigo 51º - Regime de edificabilidade - menciona o seguinte:
“Nesta categoria de espaço aplica-se o seguinte:
a. Qualquer intervenção tem que garantir o adequado enquadramento
arquitetónico, urbanístico, ambiental e paisagístico do local;
b. O índice máximo de utilização do solo é de 0.2 m2/m2;
c. Exceciona-se da alínea anterior, o caso dos prédios com área inferior a 2500 m2,
nas quais se admite uma área de construção máxima de 500 m2, desde que
devidamente enquadradas do ponto de vista arquitetónico, urbanístico e
paisagístico e contabilizando para o efeito as construções eventualmente
existentes no terreno;
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d. A altura máxima das edificações é 7,5 m;
e. Admite-se no máximo de 2 pisos acima da cota de soleira.”
Assim, em suma, refira-se que a zona de inserção do projeto corresponde a uma área já
infraestruturada, inserida no Eco parque da Braval, na Unidade de Tratamento de Resíduos
Hospitalares de Braga (onde a zona se encontra classificada como EI2 – Infraestruturas
existentes).
Planos de Urbanização e Planos de Pormenor
Os PDM definem ainda a necessidade de criação de planos a uma escala maior, ou seja, mais
detalhados, para algumas zonas dos concelhos, nomeadamente Planos de Pormenor (PP) e
Planos de Urbanização (PU). Estes planos visam uma maior organização do território com
consequente melhoria da qualidade de vida das populações. Os PU definem a organização
espacial de uma parte do território municipal integrada num perímetro urbano que exija uma
intervenção integrada de planeamento. Através dos PP desenvolvem-se e concretizam-se
propostas de organização espacial de qualquer área específica do território municipal,
definindo-se com detalhe a forma de ocupação e servindo de base aos projetos de execução das
infraestruturas, da arquitetura dos edifícios e dos espaços exteriores, de acordo com as
prioridades definidas em sede de PDM ou de PU.
Constata-se a inexistência, no âmbito territorial definido para o atual projeto, de quaisquer PU
ou PP aprovados ou em fase de elaboração.
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6.4.3 Condicionantes ao Uso do Solo
Este ponto compreende o levantamento e análise das restrições e servidões de utilidade pública
em vigor, nomeadamente reservas e zonas de proteção. As condicionantes e as servidões
administrativas têm por finalidade a conservação do património natural e edificado e a proteção
das infraestruturas e equipamentos.
No município de Braga aplicam-se todas as servidões administrativas e restrições de utilidade
pública constantes da legislação em vigor e no estipulado nos Elementos Fundamentais do PDM
consultado. É ainda apresentado o extrato da Planta de Condicionantes (Condicionantes Gerais),
constantes do PDM de Braga (Desenho EIA.00.ORD.02).
No Quadro 6.19 identificam-se as Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de
Utilidade Pública presentes na área de estudo.
Quadro 6.22 – Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública presentes na área de
estudo do projeto

Categoria

Subcategoria

Recursos Naturais

Recursos Hídricos

6.4.3.1

Condicionante/Servidão/Restrição
Domínio Público Hídrico – Leito das águas
fluviais

Recursos Naturais

Recursos Hídricos
Domínio Público Hídrico
A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas aos
recursos hídricos dominiais (Domínio Público Hídrico) ou aos recursos hídricos patrimoniais
(pertencentes a entidades públicas ou privadas) segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de
15 de novembro (com Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 16 de janeiro), na Lei n.º
58/2005, de 29 de dezembro e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007.
O domínio público hídrico abrange inúmeras situações, destacando-se as seguintes, com maior
relevância para o projeto em análise:


Cursos de água navegáveis ou flutuáveis, com os respetivos leitos, e ainda as margens
pertencentes a entes públicos;
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Cursos de água não navegáveis nem flutuáveis, com os respetivos leitos e margens, desde
que localizados em terrenos públicos ou os que por lei sejam reconhecidos como
aproveitáveis para fins de utilidade pública, como a produção de energia elétrica,
irrigação ou canalização de água para consumo público;



As albufeiras criadas para fins de utilidade pública, nomeadamente produção de energia
elétrica ou irrigação, com os respetivos leitos;



Águas nascidas e águas subterrâneas existentes em terrenos ou prédios públicos;



As águas pluviais que caiam em terrenos públicos ou que, abandonadas, nelas corram;



Águas das fontes públicas e dos poços e reservatórios públicos, incluindo todos os que
vêm sendo continuamente usados pelo público ou administrados por entidades públicas.

Os recursos hídricos patrimoniais estão também sujeitos a servidões administrativas nos seguintes
casos:


Os leitos e margens das águas públicas não navegáveis nem flutuáveis que atravessem
terrenos particulares;



As parcelas dos leitos e margens de quaisquer águas navegáveis ou flutuáveis que tenham
sido objeto de desafetação ou tenham sido reconhecidas como privadas.

São ainda bens patrimoniais sujeitos a restrições de utilidade pública as zonas classificadas como
zonas adjacentes a águas públicas.
A largura da margem das águas do mar, bem como a das águas navegáveis ou flutuáveis sujeitas
à jurisdição das autoridades marítimas ou portuárias é de 50 m. A margem das restantes águas
navegáveis ou flutuáveis tem a largura de 30 m. A margem das águas não navegáveis nem
flutuáveis tem a largura de 10 m (artigo 11.º da Lei n.º 54/2005).
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Figura 6.10 - Esquema indicativo da largura das margens (adaptado através da Lei n.º 54/2005, de 15 de
novembro e Plano Nacional da Água)

Por conseguinte, as linhas de água identificadas que circundam a área do projeto (Ribeira da
Póvoa) – afluentes do Barranco do Vale Catarina - pertencem ao Domínio Público Lacustre e
Fluvial (margem das águas não navegáveis nem flutuáveis, com largura de 10 m a partir do leito),
encontram-se condicionadas ao abrigo da legislação em vigor.

6.5

Solo
6.5.1 Solos e RAN
6.5.1.1

Metodologia

A caracterização dos solos da área de implantação do projeto em análise foi realizada com base
na Carta de Solos do Atlas do Ambiente, na escala 1:1.000.000, e em informação bibliográfica
de carácter geral e dados obtidos em trabalho de campo (Desenho EIA.00.SOL.01).
Para a descrição das características do solo foi utilizada a nomenclatura constante da cartografia
utilizada, nomeadamente a da FAO-UNESCO, bem como a respetiva correspondência na
nomenclatura do ex-Centro Nacional de Reconhecimento e Ordenamento Agrário (ex-CNROA).
No que respeita à capacidade de usos dos solos, e à semelhança do efetuado para a
caracterização dos solos, utilizou-se a Carta de Capacidade de Uso do Solo do Atlas do Ambiente,
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na escala 1:1.000.000. As classes de capacidade de uso consideradas foram as utilizadas naquela
cartografia para as zonas a norte do rio Tejo, nomeadamente as seguintes:
A – Solos com aptidão agrícola, com poucas ou nenhumas limitações, sem riscos de erosão ou
com riscos ligeiros e suscetíveis de utilização agrícola intensiva;
C - Solos aptidão agrícola condicionada, com limitações moderadas a acentuadas, riscos de
erosão moderados a elevados e suscetíveis de utilização agrícola pouco intensiva;
F - Solos não agrícolas, de aptidão florestal, com limitações severas a muito severas e riscos de
erosão elevados ou muito elevados.
Adicionalmente, foi analisada a cartografia da Reserva Agrícola Nacional, que fornece indicação
da localização dos solos de melhor aptidão, nomeadamente os de origem aluvial. Foi também
analisada informação bibliográfica de carácter geral e dados obtidos no trabalho de campo.

6.5.1.2

Pedologia e capacidade do uso do solos

Tendo como base a cartografia de solos referida, verifica-se que na envolvente da área em
estudo predominam as unidades pedológicas dos Cambissolos, ocorrendo os Cambissolos
Húmicos de rochas eruptivas. Estas unidades são interrompidas por estreitas faixas de
Fluvissolos, sem expressão cartográfica à escala 1:1.000.000, associados às linhas de água que
sulcam a área.
Quadro 6.23 - Correspondência entre a classificação da FAO-UNESCO e do ex-CNROA

FAO-UNESCO
Cambissolos Húmicos de
rochas eruptivas
Fluvissolos



Ex-CNROA
Solos Litólicos Húmicos dos Climas de Montanha
Aluviossolos modernos não calcários

Os Cambissolos ou Solos Litólicos são solos pouco evoluídos de perfil AC ou A B C
formados a partir de rochas não calcárias. Nestes solos o principal fator de formação é
a rocha-mãe, que está sujeita a intensa meteorização física. São solos delgados,
frequentemente pobres do ponto de vista químico, em que escasseia o complexo de
absorção e abundam os fragmentos grosseiros.

No caso presente, são predominantemente solos húmicos de rochas eruptivas, de clima de
montanha. Os solos litólicos húmicos apresentam um pH reduzido (4,5 a 5,5), elevado teor de
matéria orgânica no horizonte superficial, mas que decresce rapidamente em profundidade. A
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relação C/N é elevada (indicadora de uma lenta mineralização da MO) e a textura dominante é
grosseira.
São solos de fraco potencial agrícola podendo, no entanto, tornar-se produtivos com práticas
adequadas. Têm uma capacidade de usos que varia entre C (nas zonas de declives mais suaves)
e F (nas zonas declivosas). Têm baixa capacidade de troca catiónica, essencialmente devido ao
baixo teor de coloides. O hidrogénio é o ião de troca dominante, havendo ainda boas
concentrações de cálcio e, principalmente, de sódio. Normalmente são pobres em Magnésio.
A sua expansibilidade é nula ou muito baixa e a permeabilidade é moderada. A capacidade de
campo é elevada.
Têm suscetibilidade média a elevada aos processos erosivos e à contaminação.


Os Fluvissolos ou Aluviossolos são solos incipientes de acumulação localizados nas
aluviões dos rios e que, por ação da água, vão sendo acrescentados em diferentes
ocasiões por deposição de camadas sedimentares de características diversas. Em
consequência, possuem texturas e cores diversificadas. No geral apresentam uma
textura ligeira a mediana, pH médio, baixos teores de matéria orgânica com razão C/N
média a elevada e altos graus de saturação. A capacidade de troca catiónica é
geralmente elevada, mas está intimamente relacionada com os teores de matéria
orgânica e de argila.
Frequentemente possuem uma toalha freática mais ou menos profunda sujeita a
oscilações acentuadas ao longo do ano, o que lhes confere elevada disponibilidade de
água para as plantas. Não apresentam, no entanto, sintomas de hidromorfismo.
São solos de elevada aptidão agrícola e, no caso dos aluviossolos não calcários, risco
potencial de erosão médio. Têm no geral classe de capacidade de uso A. Têm uma
capacidade de retenção e eliminação de poluentes orgânicos e inorgânicos em geral
significativa o que faz com que tenham uma sensibilidade à contaminação reduzida.

Na área de implantação da unidade em estudo, bem como a área do Ecoparque do Braval onde
a unidade se insere, os solos são constituídos apenas por cambissolos, sem ocorrência de
qualquer faixa de fluvissolos. A consulta da cartografia de Capacidade de uso dos solos permitiu
confirmar a falta de aptidão agrícola dos solos presentes, estando a mancha de solos intercetada
classificada como pertencentes à classe de capacidade de uso F, isto é, são solos com limitações
severas e riscos de erosão elevados, não suscetíveis de utilização agrícola.

EIA do Projeto de melhoria contínua - UGR Braga

Pag. 130 de 324

No entanto, refere-se que os solos originalmente presentes no local e acima descritos se
encontram já alterados, uma vez que projecto agora em análise se implantará, integralmente,
no interior das instalações da Unidade de Tratamento de Resíduos Hospitalares (UTRH) de
Braga, integrada no Ecoparque do Braval, que se encontra construída e licenciada há diversos
anos.

6.5.1.3

Reserva Agrícola Nacional

A Reserva Agrícola Nacional (RAN), instituída pelo Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de Novembro,
encontra-se regulamentada pelo Decreto-Lei nº 199/2015 de 16 de setembro, que altera e
republica o Decreto-Lei nº 73/2009. Este condiciona o uso do solo a nível concelhio, tendo em
conta a preservação de solos de boa aptidão agrícola, segundo um regime que define as
possíveis ocupações compatíveis com a salvaguarda de solos agrícolas.
Estas áreas correspondem aos solos de melhor aptidão agrícola natural tendo, nalguns casos,
sido integradas na RAN outras áreas onde foram realizados investimentos visando a melhoria da
produção de bens agrícolas, nomeadamente regadios, pomares ou vinhas.
As cartas da RAN são aprovadas por Portaria e encontram-se publicadas em Portaria no Diário
da República, constituindo uma das condicionantes fundamentais para a elaboração dos Planos
Diretores Municipais (PDM). Com a ratificação e publicação destes Planos, aquelas portarias
caducam e a carta da RAN é a constante dos PDM’s.
No caso do concelho de Braga, onde se localiza o projeto em estudo, a carta de RAN foi publicada
pela portaria 381/93, de 3 de abril. Com a entrada em vigor do PDM, a carta de RAN em vigor
passou a ser a que consta do PDM. Atualmente encontra-se em vigor a RAN constante da 2ª
revisão do PDM, publicado em Diário da República pelo Aviso nº 11741/2015, de 14 de outubro.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de Novembro, “As utilizações não agrícolas
de áreas integradas na RAN só podem verificar-se quando, cumulativamente, não causem graves
prejuízos para os objetivos a que se refere o artigo 4.º e não exista alternativa viável fora das
terras ou solos da RAN (...)” (alínea l), do n.º 1, do Artigo 22.º).
Na área de implantação do projeto não ocorrem quaisquer áreas de RAN, sendo as seguintes as
manchas de RAN mais próximas:


Mancha de várzea associada ao ribeiro de Reamondes, em Picos, a cerca de 600 m a
sudoeste da UTARH em estudo e do Ecoparque do Braval;
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Pequena mancha de várzea associada ao ribeiro do Pego e a um seu afluente, em
Carvalho, a mais de 500 m a oeste da entrada do Ecoparque do Braval e a mais de 800
m da UTRH em estudo;



Mancha de várzea associada à ribeira do Pregal, em Tinoco/Quinta do Minho, a mais
400 m a sudeste do Ecoparque e a mais de 750 m da UTRH em estudo.

6.5.2 Ocupação do Solo
No âmbito deste capítulo, a caracterização da situação de referência compreende o estudo da
ocupação do solo, tendo como objetivo identificar os usos dados atualmente à zona de
implantação da Unidade de Gestão de Resíduos em estudo e sua envolvente direta. Para análise
da ocupação do solo foi utilizada a fotografia aérea da área de estudo, complementada com os
dados obtidos no trabalho de campo.
No Desenho EIA.00.SOL.02, apresenta-se a Síntese da Ocupação do Solo na área em estudo e
respetiva envolvente, considerando uma área com cerca de 1,5 km em torno do local de
implantação.
A área de estudo insere-se numa área já infraestruturada e afeta ao mesmo uso,
designadamente o Ecoparque do Braval, integralmente no interior dos edifícios da Unidade de
Tratamento de Resíduos Hospitalares (UTRH) de Braga, licenciada e a operar há vários anos.

Figura 6.11 - Ecoparque da Braval (Fonte: Google maps)

Na área envolvente, a norte do Ecoparque da Braval, localiza-se a Estrada Nacional 103 (EN103),
a partir da qual se faz o acesso ao Ecoparque e, através deste, à UTRH de Braga, via estrada do
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Aterro, e a sul a Estrada Municipal 594 (EM594). Estas vias fazem a ligação dos pequenos centros
urbanos rurais à vila de Póvoa do Lanhoso e a Braga. Imediatamente a poente do Ecoparque
localiza-se a Subestação Elétrica de Pedralva, da REN – Rede Elétrica Nacional S.A., a partir da
qual saem diversas linhas de alta tensão que se desenvolvem na proximidade do Ecoparque a
norte, nascente e sul deste.
A área envolvente apresenta um povoamento urbano denso e disperso, formando um
rendilhado em torno das vias de comunicação, e uma ocupação predominantemente agro-silvopastoril, cujas diferentes componentes - agrícola, florestal, silvo-pastoril (pastagens) e
habitacional – são interdependentes e fortemente complementares, ou seja, a viabilidade do
seu funcionamento passa pela manutenção da integridade funcional de cada componente do
sistema.
As componentes de uso do solo são, desta forma, constituídas por um mosaico com um padrão
intimamente correlacionado com a orografia, no qual a ocupação agrícola se desenvolve nas
zonas vale ou meia encosta, por vezes armada em socalcos, e ocupadas por milho e/ou
forrageiras, hortícolas, vinha e arvores de fruto, na envolvente direta das áreas urbanas; a
ocupação florestal ocorre nas encostas mais declivosas e zonas de cumeada e é constituída
principalmente por eucalipto e resinosas (pinheiro bravo); e os matos encontram-se associados
a áreas de solos muito pedregosos e de afloramentos rochosos, a áreas agrícolas abandonadas
e às faixas de proteção das Linhas de Alta Tensão.

Figura 6.12 - Áreas de agrícolas das várzeas das linhas de água (a sul do Ecoparque do Braval- cerca de 750 m a
sudoeste da UGR), sendo visível a área florestal nas encostas e uma das Linhas de Alta Tensão na proximidade
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Figura 6.13 - Zonas agrícolas de policultura em socalcos, com vinha, frutíferas e hortícolas e área florestal na
encosta e cumeada (cerca de 1500 m a noroeste da UGR)

Figura 6.14 - Áreas forrageiras, sendo visível ao fundo áreas florestais e uma das Linhas de Alta Tensão (cerca de
800 m a sudoeste da UGR)
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Figura 6.15 - Áreas florestais de eucalipto ou pinheiro bravo nas zonas de encosta e cumeada (cerca de 1000 m a
norte da UGR)

Figura 6.16 Áreas de matos em zonas agrícolas
abandonadas (cerca de 1000 m a norte da UGR)

6.6

Figura 6.17 -Matos nas faixas de proteção às Linhas
de Alta Tensão (cerca de 900 m a norte da UGR)

Recursos hídricos superficiais e subterrâneos
6.6.1 Metodologia

Para caracterização dos recursos hídricos na área de estudo foi analisada informação relativa
aos recursos hídricos tanto superficiais como subterrâneos. Neste âmbito foram identificadas e
caracterizadas a região hidrográfica, bacias e sub-bacias hidrográficas nas quais se insere a área
de estudo, e identificadas as linhas de águas nas imediações. Foram ainda analisados dados
relativos à precipitação e evaporação disponíveis no Sistema Nacional de Informação de
Recursos Hídricos (SNIRH).
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No que diz respeito aos recursos hídricos subterrâneos foram caracterizados os sistemas e subsistemas aquíferos nos quais se insere a área de estudo, e averiguou-se a existência de captações
de água subterrâneas nas imediações.
Para obtenção de informação relativa à região hidrográfica do Norte, foi contactada a Agência
Portuguesa do Ambiente, no tendo sido obtida resposta para inclusão no presente estudo.

6.6.2 Recursos Hídricos Superficiais
6.6.2.1

Enquadramento Hidrográfico

A área de estudo enquadra-se na Região Hidrográfica designada RH2 – Região Hidrográfica do
Cávado, Ave e Leça, mais especificamente na bacia hidrográfica do rio Ave, e na sub-bacia da
Ribeira da Póvoa. A sua localização pode ser observada na figura 6.9.

Figura 6.18- Enquadramento Hidrográfico da área de estudo

6.6.2.1.1 Região Hidrográfica
A Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça, designada como RH2, foi aprovada pelo DecretoLei n.º 347/2007, de 19 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 117/2015, de 23 de junho.
Tem uma área de 3 585 km2, englobando as bacias hidrográficas dos rios Cávado, Ave e Leça e
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as bacias hidrográficas das ribeiras de costa, incluindo as respetivas águas subterrâneas e águas
costeiras adjacentes.
Os concelhos englobados por esta região Hidrográfica encontram-se discriminados no quadro
2-1. Destes concelhos, 19 são parcialmente abrangidos e 9 totalmente abrangidos, perfazendo
um total de 28.
Quadro 6.24- Concelhos abrangidos pela Região Hidrográfica do Ave, Cávado e Leça

Abrangência

Nome do Concelho
Amares, Braga, Guimarães, Póvoa do Lanhoso, Póvoa de Varzim,
Trofa, Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão e Vizela
Barcelos, Boticas, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto,
Esposende, Fafe, Felgueiras, Lousada, Maia, Matosinhos,
Montalegre, Paços de Ferreira, Ponte da Barca, Porto, Santo Tirso,
Terras de Bouro, Valongo, Vieira do Minho e Vila Verde.

Total
Parcial

6.6.2.1.2 Bacia Hidrográfica
A bacia hidrográfica do rio Ave ocupa uma área de 1 391 km2, e é limitada a norte pela bacia
hidrográfica do rio Cávado, a Oeste pela bacia hidrográfica do rio Douro e a Sul pela bacia
hidrográfica do Leça.
O rio Ave nasce na Serra da Cabreira, a cerca de 1200 m de altitude, no Pau da Bela, percorrendo
cerca de 85 km até desaguar no Oceano Atlântico, a sul de Vila do Conde. Os seus principais
tributários são na sua margem esquerda o rio Vizela, que drena uma área de 340 km2 e, na
margem direita, o rio Este que drena uma área de 247 km2.
Em termos tectónicos, a bacia hidrográfica do Ave assenta sobre um maciço fraturado, e
encontra expressão morfológica no vale alinhado do rio Leça, com direção predominante NESW no sector intermédio e de montante, entre a nascente e a confluência com a ribeira do
Arquinho, afluente da margem direita do rio Leça.
Na bacia hidrográfica do Ave, os cursos de água apresentam, de um modo geral, graves
perturbações tanto ao nível físico-químico como biológico, com exceção dos sectores próximos
das nascentes, traduzindo-se pela degradação da cortina ripária, alteração do canal e fraca
qualidade da água. (APA, 2016)

6.6.2.2

Rede Hidrográfica

O enquadramento da área de estudo na rede hidrográfica existente pode ser observado na
figura 6.17.
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Figura 6.19 - Rede Hidrográfica na proximidade da área de estudo

Verifica-se a existência de uma linha de água a cerca de 250m a sul da área de estudo,
pertencente à bacia hidrográfica da Ribeira da Póvoa, como se pode observar na figura 6.11.

6.6.2.2.1 Bacia da Ribeira da Póvoa

Figura 6.20 - Localização da área de estudo na bacia hidrográfica da Ribeira da Póvoa
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A Bacia da Ribeira da Póvoa encontra-se inserida da Bacia Hidrográfica do Rio Ave e na Sub-bacia
Hidrográfica com o mesmo nome, drenando uma área de 34,2414 km2.
A Ribeira da Póvoa (PT02AVE0111) é uma linha de água natural, pertencendo aos Rios do Norte
de Pequena Dimensão, e com uma extensão de 4,045km (APA, 2016a).

6.6.2.3

Regimes Hidrológico e Disponibilidade Hídrica

A região abrangida pela bacia hidrográfica do rio Ave apresenta valores da precipitação média
anual que variam entre 900 e 3 900 mm, de acordo com o PBH.
As precipitações mais elevadas ocorrem na região da Serra da Cabreira, onde se observam
precipitações médias anuais variando entre 2 700 e 3 900 mm anuais. Existe uma tendência para
a precipitação diminuir progressivamente de montante para jusante, ao longo da bacia
hidrográfica, registando-se valores inferiores a 1 500 mm anuais nas zonas próximas da foz do
rio Ave.
Foram analisados dados referentes às 7 estações mais próximas da área de estudo, no que diz
respeito à precipitação anual e à evaporação. Verifica-se no Quadro 6.12 e na figura 6.12 que os
valores de precipitação se encontram dentro do esperado para a bacia hidrográfica em questão.
Quadro 6.25- Precipitação anual medida nas estações mais próximas da área de estudo no período 19812001(Fonte: SNIRH)
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Figura 6.21 - Variação da precipitação média anual no período 1981-2001

Foram ainda analisados os dados de evaporação mensal disponíveis para a estação de
Gondizalves, cuja distribuição média ao longo do ano se pode observar na figura 6.13.
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Figura 6.22 - Evaporação média mensal para a área da bacia hidrográfica (Fonte: SNIRH)

Verifica-se que os valores superiores correspondem aos meses de Verão, sendo o valor médio
mais elevado de aproximadamente 120 mm no mês de Julho e o valor mais baixo de certa de 45
mm para o mês de Janeiro.
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As instalações da Ambimed no Ecoparque da Braval possuem um sistema de drenagem de águas
pluviais que, em conjunto com as restantes águas pluviais do ecoparque, são encaminhadas para
um ponto de descarga identificado para o efeito.
As instalações da Ambimed encontram-se totalmente cobertas, conforme imagem abaixo,
sendo as águas pluviais exclusivamente decorrentes das coberturas existentes. Todas as áreas
de armazenagem, em especial dos resíduos perigosos se encontram cobertas.

Figura 6.23 – Áreas cobertas das Instalações da Ambimed

6.6.3 Recursos Hídricos Subterrâneos
6.6.3.1

Caracterização Hidrogeológica

A área de estudo enquadra-se no sistema aquífero designado por Maciço Antigo (figura 6.15).
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Figura 6.24- Enquadramento hidrogeológico da área de estudo

O Maciço Antigo, também designado Maciço Hespérico ou Ibérico, é constituído essencialmente
por rochas eruptivas e metassedimentares, com litologias correspondentes designadas por
rochas duras, fraturadas ou fissuradas. São materiais com escassa aptidão hidrogeológica e
pobres em recursos hídricos subterrâneos, embora tal não se manifeste no número de
captações de águas subterrâneas para abastecimento existentes na zona. Uma exceção a esta
baixa produtividade são as rochas carbonatadas e paleozoicas existentes em algumas partes do
maciço. (Almeida et al, 2000; Julivert et al, 1974, Pereira, 2014).
O Maciço Antigo, apesar de relativamente uniforme, apresenta algumas subunidades
hidrogeológicas, sendo que a área de estudo se encontra na subunidade denominada Zona
Centro Ibérica (ZCI).
A ZCI é caracterizada pela grande extensão de rochas granitoides, bem como xistos afetados por
graus de metamorfismo variável. Verifica-se ainda a presença de quartzitos, especialmente na
subunidade da Galiza e Trás-os-Montes (Almeida et al, 2000, Pereira, 2014) .
A rede de fraturas resultantes da descompressão dos maciços e a espessura da camada de
alteração fazem com que a circulação nestes tipos litológicos seja relativamente superficial. A
espessura com interesse hidrogeológico na maior parte dos casos situa-se entre os 70 e os 100m.
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Devido a esta circulação superficial, os níveis freáticos acompanham fielmente a orografia e o
escoamento ocorre em direção às linhas de água, onde se dá a descarga; mostram-se, ainda,
muito sensíveis a variações de precipitação.
O Plano de Gestão Hidrográfica para a RH2 identifica a massa de água subterrânea na qual se
insere a área de estudo, figura 6.16, identificada como Maciço antigo indiferenciado da bacia do
Ave.

Figura 6.25- Localização da área de estudo no maciço indiferenciado da Bacia do Ave (Adaptado de: PGRH, 2016)

As características desta massa de água subterrânea encontram-se sumarizadas no Quadro 6.13.
Quadro 6.26- Características do Maciço Indiferenciado da Bacia do Ave

NOME

MEIO HIDROGEOLÓGICO

ÁREA
(km2)

Maciço
indiferenciado da
Bacia do Ave

Aquíferos insignificantes - água
subterrânea com importância
local

1472,78
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ANUAL A LONGO PRAZO
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124,44
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6.6.3.2

Captações de Água Subterrânea

De modo a avaliar a presença de pontos de captação de água subterrânea e respetivos
perímetros de proteção, foi contactada a Agência Portuguesa do Ambiente e analisada a
informação disponível no Sistema Nacional de Informação de Ambiente (SNIAMB) e no Sistema
Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH). No entanto, na informação encontrada e
não se tendo obtido resposta por parte da APA, não foram identificadas captações de água
subterrânea na área de estudo ou nas suas imediações, a menos das captações da Braval
existente para reforço ao abastecimento da instalação.
Identificam-se assim, as captações AC1 e AC4 com as seguintes características:


Captação AC1:
o

Uso: Rega, lavagens de viaturas, ecopontos e pavimento, lava rodados e
combate a incêndios



o

Consumo: 720 m3/mês, ligado a um reservatório de 35 m3 de capacidade

o

Profundidade de captação: 80m

o

TURH n.º A015196.2015.RH2, de 15/12/2015

Captação AC4:
o

Uso: Exploração e manutenção da ETAL

o

Consumo: 700 m3/mês

o

TURH n.º A017649.2015.RH2, de 03/12/2015

6.6.4 Consumos de Água
De acordo com a informação fornecida pela Ambimed, não são utilizadas quaisquer captações
de água subterrânea, e toda a água utilizada no processo provém da rede municipal.
Nesse sentido, foram contabilizados os consumos de água nos últimos 4 anos, tanto em valores
anuais como por m3/ton de resíduos tratados.
Os resultados obtidos podem ser observados nas figuras 6.24 e 6.25.
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Figura 6.26- Consumo mensal de água da Ambimed no período 2014-2018

Da análise efetuada resulta um aumento significativo de consumo para o ano de 2016 cuja
discrepância é explicada pela mudança de um contador, que media anteriormente valores
inferiores aos reais, e da necessidade de acertos nos meses seguintes à sua entrada em
funcionamento. Tendo em conta os outros anos, é possível observar que na generalidade o
consumo mensal de água não ultrapassou os 2 500m3. Os meses de Verão apresentam em média
os consumos mais baixos, comparativamente aos meses de Inverno.
Na figura seguinte apresenta-se o volume de água consumida por ton de resíduos tratados, nos
últimos 4 anos.
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Figura 6.27- Consumo anual de água por ton de resíduos tratados, no período 2014-2018

Como analisado anteriormente, também aqui o ano de 2016 apresenta um consumo superior
por tonelada de resíduos. Os valores dos anos restantes são inferiores a 3,5 m3 por tonelada de
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resíduos tratados e revelam um decréscimo da quantidade de água utilizada por cada tonelada
de resíduos tratado.
De acordo com informação fornecida pela Ambimed, a operação de reutilização das águas de
lavagem após processo de tratamento, não é tecnicamente viável tendo em conta uma análise
custo-benefício. No entanto, existe na instalação um sistema de recirculação de água que
contribui para uma redução do consumo de água de 60 a 70%.

6.7

Água e águas residuais

Este EIA, tem como objeto o projeto para a Unidade de Gestão de Resíduos (UGR) da Ambimed
em Braga que integrará o aumento de capacidade de autoclavagem da Unidade de Tratamento
e Armazenagem de Resíduos Hospitalares (UTARH) de Braga, licenciada e a funcionar desde
2009, bem como a integração de novos códigos LER, de resíduos não hospitalares mas com
potencial risco biológico, no processo de tratamento por autoclavagem, que se encontram
integrados no Centro de Operações de Gestão de Resíduos (COGR), licenciado para a gestão de
resíduos não hospitalares e em funcionamento nesta instalação desde fevereiro de 2019.
Esta instalação tem licenciada para a gestão de resíduos hospitalares, desde 2009, uma UTARH,
onde se pretende implementar o Projeto, localiza-se no Parque da Braval, na freguesia de
Pedralva, concelho de Braga. Este Projeto, é parte integrante de um processo de melhoria
continua e de resposta às necessidades de tratamento de resíduos com risco biológico. que se
pretende desenvolver e implementar nas atuais instalações da Ambimed em Braga.
Nestas instalações, na UTARH, são desenvolvidas há mais de dez anos, atividades relacionadas
com a gestão de Resíduos Hospitalares Perigosos (RHP), que integram no contexto do “processo
produtivo”, o tratamento por Autoclavagem de Resíduos Hospitalares do grupo III, que são
resíduos com potencial de risco biológico, e o Armazenamento temporário de Resíduos
Hospitalares do grupo IV, resíduos essencialmente com potencial de risco químico, bem como o
armazenamento temporário de resíduos líquidos (RLPs) e outros resíduos com perigosidade
provenientes das UCPS e outras atividades afins ou equiparadas, como aquelas que estão
relacionadas com diagnóstico, ou investigação, quer na saúde humana quer na saúde animal.
Com exceção dos resíduos com potencial de risco biológico (RHP do grupo III), que são tratados
por Autoclavagem, nestas instalações em Braga, os restantes resíduos (RHP de grupo IV e os
RLPs e outros provenientes de produtores com atividades

associados à saúde) após

armazenamento temporário, são depois enviados para tratamento noutras instalações como o
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CIGR, onde são incinerados os RHP do grupo IV e outros OGR licenciados, para a gestão dos
restantes resíduos.

Figura 6.28- Identificação do processo de operação da UTARH de Braga

Nestas instalações, foram tratados no ano 2018, cerca de 6392 toneladas de resíduos com risco
biológico, por autoclavagem. Correspondendo a uma média diária de 20,6 toneladas de resíduos
tratados, tendo nesse mesmo ano a UTARH funcionado 311 dias.
A instalação, UGR, tal como o Ecoparque da Braval, encontram-se completamente
infraestruturadas, com acessos controlados, integram também redes de abastecimento de água
e de drenagem e tratamento de águas residuais, necessárias para a exploração das instalações,
para todas as operações de gestão de resíduos, as já existentes e as novas que o projeto integra.
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6.7.1 Água
6.7.1.1

Consumo de água na instalação

A água que é consumida na UGR da Ambimed em Braga, UTARH e COGR, para usos quer
doméstico, quer industrial, tem a sua origem na da rede pública de abastecimento, fornecida
através da Braval, não havendo recurso a captações subterrâneas.
O consumo de água nesta instalação em 2018, foi de 14785,53 m3, e o consumo médio mensal
de água, para as diferentes atividades e operações de gestão de resíduos de 1232,13 m3.
Na análise e avaliação deste fator no EIA, será relevante ter em consideração a zona onde se
insere o projeto, bem como a utilização de água para o processo de tratamento

por

autoclavagem (que tem requisitos próprios) e restantes atividades e operações de gestão de
resíduos nesta instalação. O consumo de água no tratamento de resíduos com risco biológico,
integra assim a caracterização do sistema de pré-tratamento de água de abastecimento que
integra o equipamento afeto ao sistema e processo de Autoclavagem, nomeadamente o seu
sistema de geração de vapor.

6.7.1.2

Abastecimento de Água à UTARH e seus usos

A instalação da UTARH dispõe de sistema de abastecimento de água da rede pública, distribuída
no EcoParque, pela entidade que o gere, a Braval, não havendo recurso a qualquer tipo de
captações subterrâneas, para abastecimento de água.
Ainda relativamente ao abastecimento de água para a exploração da UTARH, será ainda de
referir que a água da rede, apesar de ser da rede pública e completamente potável é
previamente tratada para redução de sólidos e de calcário, para a sua utilização “industrial” na
instalação, no processo de tratamento dos resíduos e complementarmente à Autoclavagem, no
sistema de geração de vapor, e para que não ocorram fenómenos de incrustações nas caldeiras.
Além do tratamento da água da rede, existe ainda na UTARH, um processo de recirculação de
água integrado no processo de tratamento de resíduos com risco biológico por autoclavagem,
este circuito tem diversas componentes como:
a) O armazenamento da água rececionada diretamente da rede pública de abastecimento,
num reservatório de água bruta.
b) Essa água da rede devido às suas características químicas, nomeadamente a dureza e teor
de sólidos ou mineralização, necessita de ser, previamente tratada na UTARH antes de
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integrar o processo de geração de vapor complementar e necessário ao sistema de
tratamento dos resíduos por Autoclavagem.
c) O sistema de tratamento de água propriamente dito, constituído por equipamento de
filtração, descalcificação e osmose inversa, tem como objetivo conforme já referido, tratar
a água rececionada da rede, para redução de mineralização e das incrustações calcárias, de
forma a poder ser utilizada, passar pelas “serpentinas”, no sistema de geração de vapor,
bem como no processo de refrigeração das autoclaves.
d) A água tratada, é depois armazenada num reservatório a partir do qual são abastecidos os
depósitos do sistema de geração de vapor e do sistema de refrigeração (permutadores de
calor) dos autoclaves. A água do sistema de refrigeração dos Autoclaves, circula numa
“camisa”, na zona externa à camara de autoclavagem, arrefecendo-a sem nunca entrar em
contacto com os resíduos.

Figura 6.29 - Usos de água, recirculação e efluentes resultantes

e) Quanto ao circuito Recirculação de água, ele processa-se a partir da água que circula e que
aquece durante a sua passagem, na zona da “câmara externa” dos autoclaves referida em
d) Para que se processe o seu arrefecimento (para voltar ao circuito) sem desperdício de
água e com aproveitamento da sua energia térmica, existem dois reservatórios que
permitem a sua recirculação indo essa água integrar: quer o processo de higienização de
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contentores, para aquecimento da zona de secagem; quer o circuito de arrefecimento dos
autoclaves.
Com este processo de recirculação de água, consegue-se obter economias, com redução no
consumo de água na instalação da ordem dos 70%.

6.7.2 Águas residuais
As águas residuais resultantes do funcionamento da UTARH, os efluentes industriais e
domésticos, são coletadas pela rede de águas residuais e encaminhadas para a ETAL da Braval
não havendo, por isso descarga direta em meio hídrico.
No seu conjunto as águas residuais (domésticas e industriais), produzidas nas operações e
processos associados a exploração da instalação (UTARH e COGR), dados de 2018, foi de
12026,55 m3/ano, o que corresponde a um valor médio de 1008 m3/mês.
A tipologia de águas residuais, que são produzidas e drenadas em todo o processo de exploração
da atual UTARH, e que continuarão a ser as mesmas com a implementação e desenvolvimento
do projeto, dividem-se em três grandes componentes, relacionadas com as atividades
desenvolvidas naquela instalação, como:
a) As águas residuais domésticas, associadas às instalações sanitárias e balneários, às áreas
sociais e administrativas e outras de apoio;
b) As águas residuais industriais, produzidas da laboração da UTARH, resultam de atividades ou
processos, como o sistema de higienização de contentores, a higienização de viaturas, de
instalações e de equipamentos, e outras relacionadas com o próprio sistema de
autoclavagem. De cada ciclo de autoclavagem resultam condensados, ou seja o efluente
liquido produzido em cada ciclo de tratamento de resíduos, que vai sendo armazenado em
cada ciclo (até um limite de dez ciclos), num equipamento do autoclave designado “digestor”,
onde ocorre, para além da descontaminação dos resíduos, o tratamento (descontaminação
biológica) desses condensados, antes da sua rejeição na rede interna de águas residuais.
O efluente resultante dessas águas residuais é conduzido, pela rede de drenagem interna,
para a rede de drenagem e ETAL da Braval, não havendo, por isso qualquer tipo de descarga
direta em meio hídrico.
O armazenamento de resíduos líquidos e/ou outros produtos perigosos, provenientes de de
clientes do serviço de gestão de resíduos hospitalares, bem como o no armazenamento de
outros resíduos no COGR, é efetuado recorrendo ao acondicionados dos resíduos em
recipientes (como contentores, jerricans ou outros), colocados sobre paletes com grelha e
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bacia de retenção, que impedem qualquer tipo de derrame ou escorrência para o pavimento
circundante. Como sistema de segurança complementar, nestes espaços, na delimitação do
piso do armazém existe ainda uma grelha, com sumidouros e/ou caleiras ligada a uma bacia
de retenção, que fornece mais um nível de segurança acrescido e de contenção de potenciais
derrames, dando sequência depois, sempre que se justifique, ao seu tratamento prévio e/ou
encaminhamento como resíduo.
Além da existência em locais específicos da UGR de kits de contenção de derrames, existe na
na zona identificada em planta com nome ZA7 sob o piso uma bacia de contenção
incorporada capaz de reter em situação de emergência qualquer derrame que ocorra
naquele local fechado, com cerca de 58 m3, dotado de válvula de corte, que permitem,
enquanto fechada a retenção das águas residuais em caso de risco, proveniente de derrames
ou de outras situações que se venham a verificar no local em concreto, inviabilizando assim,
a descarga direta de eventual derrame na rede de drenagem de águas residuais interna da
instalação e/ou externa da Braval.
c) As águas pluviais captadas na zona edificada existente, a partir da cobertura (telhados e
caleiras), coletores, sumidouros e outras estruturas equivalentes que circundam a zona
exterior envolvente edificada, e posteriormente são conduzidas para a rede de águas pluviais
externa, do Ecoparque da Braval. Na zona mais periférica em relação ao edificado, as águas
pluviais, do logradouro e zona de circulação e estacionamento de viaturas, do pavimento da
estrada de circulação externa, são também conduzidas para a rede de pluviais do Ecoparque
da Braval.

A drenagem e pré-tratamento das águas residuais resultantes do Tratamento
de Resíduos
Conforme já referido, na instalação atual, UTARH e COGR, e associado à sua exploração e mais
concretamente à operação de tratamento de resíduos com risco biológico, durante um ciclo de
tratamento de resíduos por Autoclavagem, na fase inicial do tratamento, quando se dá o
processo de arrefecimento, o vapor que esteve em contacto com os resíduos condensa,
originando um “efluente líquido” potencialmente contaminado. Este “efluente líquido”, que é
constituído pelos “condensados” de cada ciclo de tratamento por autoclavagem, é recolhido e
armazenado durante todos os ciclos num “digestor” (sistema de tratamento desses
condensados) e quando o mesmo se encontra cheio (normalmente ao fim de 9 a 10 ciclos de
tratamento) o ciclo de esterilização do autoclave tem uma maior duração, para sujeitar também
ao processo de esterilização, toda essa massa de “efluente líquido” ou “condensado” que se
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encontra no “digestor”. Só depois de completado esse ciclo mais alargado, de tratamento,
descontaminação biológica, é que o efluente já tratado é rejeitado para a rede interna de
drenagem de águas residuais, e posteriormente encaminhado para a rede de drenagem de
águas residuais externa e ETAL da Braval.
A Estação de Tratamento de Águas Lixiviantes (ETAL) do Ecoparque da Braval
A Braval, tem instalações licenciadas, com Licença Ambiental emitida pela APA (LA n.º
596/0.1/2016) e Alvará da CCDR-Norte (N.º 1/2016), que dispõe de uma Estação de Tratamento
de Águas Lixiviantes (ETAL) que integra um tratamento constituído por três lagoas anaeróbias
de armazenagem e de regularização de caudal, cujo efluente resultante destas, é depois
conduzido um decantador primário, seguindo depois para tratamento físico químico por
floculação/coagulação em decantador secundário, sendo posteriormente efetuado também o
tratamento das lamas produzidas nos processo as de tratamento anteriores. As águas residuais
do ecoparque da Braval, após tratamento na sua ETAL, são despois descarregadas no coletor
municipal de saneamento. da empresa municipal Água e Efluentes e Resíduos de Braga, EM
(AGERE,EM).
Esta ETAL, integra o tratamento das águas residuais das instalações da Ambimed, bem como
aquelas que são produzidas em todas as outras infraestruturas das instalações de empresas
instaladas no Ecoparque da Braval, nomeadamente os lixiviados provenientes das células do
aterro, as águas residuais provenientes das diversas infraestruturas de gestão de resíduos do
ecoparque.
A Braval tem associado à sua exploração, controlo e registo de funcionamento, conforme a sua
LA e RAA produzidos anualmente, um processo de monitorização da ETAL, bem como o controlo
das águas subterrâneas da zona do aterro, que integram cinco piezómetros, localizados em
diversos pontos e conforme expresso na LA da Braval. O Relatório Síntese anual que integra os
resultados da monitorização efetuada à qualidade das águas subterrâneas, constitui ainda uma
parte integrante dos RAA da Braval.
Para esta instalação da Ambimed, existe já um Plano de monitorização de águas residuais da
instalação-UTARH, que se apresenta no anexo XIII com periodicidades de análise trimestrais e
semestrais conforme os parâmetros a analisar e, conforme requisitos internos dos Sistemas de
Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança (SGQAS) e de licenciamento das instalações
existentes (UTARH e COGR) e da autorização de descarga da Braval.
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Outros aspetos associados às águas residuais, são adiante descritas nos capítulos, das “Medidas
de Mitigação e Minimização de Impactes” e na monitorização e na análise de MTDs (onde
existem aspetos ligados ás águas residuais) sempre que existam, ações e procedimentos com
eles relacionados.
Existindo atualmente na UGR, nomeadamente na exploração da UTARH e no seu sistema de
Autoclavagem, e conforme já descrito, medidas internas aplicadas à reutilização de água de
consumo nos processos, levam a uma redução de consumo de água de abastecimento de mais
de 70%, e a um valor equivalente na redução, na rejeição, de águas residuais. Caso não fossem
tomadas essas medidas e a integração de um sistema de recirculação de águas do processo, o
valor de rejeição de águas residuais para a rede interna e externa, de drenagem seria mais do
dobro daquele que existe efetivamente.

6.8

Ar
6.8.1 Metodologia
6.8.1.1

Descrição geral do estudo

O estudo consistiu na simulação da dispersão de quatro poluentes atmosféricos (NO2, CO, PM10
e SO2), na envolvente das instalações da AMBIMED.
A modelação da dispersão atmosférica, efetuada para a situação atual e para a situação futura,
contemplou a realização das seguintes tarefas:
Caracterização do ambiente afetado pelo projeto


Caracterização das condições meteorológicas na envolvente da área em estudo, com
base num ano de dados meteorológicos horários estimados pelo TAPM (modelo
mesometeorológico), validado face à Normal Climatológica do local;



Caracterização topográfica do local com recurso a uma base de dados internacional;



Avaliação dos níveis de concentração registados, nos últimos cinco anos de dados
disponíveis (2014-2018), na estação de qualidade do ar suburbana de fundo de FrossosBraga, para determinação do valor de fundo a aplicar aos valores estimados;



Estimativa das emissões das principais fontes emissoras, externas ao projeto, existentes
no domínio em estudo;



Estimativa das emissões de poluentes atmosféricos associadas ao funcionamento, nas
condições atuais, da AMBIMED;
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Modelação da dispersão atmosférica dos poluentes inventariados, para um ano
meteorológico completo (2018), validado face à Normal Climatológica do local;



Comparação dos resultados obtidos com os valores limite aplicáveis para os poluentes
em estudo (NO2, CO, PM10 e SO2) para proteção da saúde humana. Os resultados foram
apresentados para dois cenários de emissão distintos: o cenário cumulativo, onde se
contemplaram as emissões das principais fontes emissoras existentes no domínio em
estudo (incluindo as fontes da AMBIMED), e o cenário exclusivo do funcionamento das
fontes da AMBIMED.

6.8.1.2

Ambito geográfico do estudo

A AMBIMED encontra-se instalada no ecoparque BRAVAL, a cerca de 9 km a nordeste do centro
da cidade de Braga. A envolvente próxima à instalação é constituída maioritariamente por zonas
habitacionais (dispersas). A área definida para aplicação do modelo (figura que se segue) foi
desenhada tendo em conta os seguintes critérios:
1. Posicionamento da instalação em zona central do domínio em estudo;
2. Topografia da envolvente;
3. Localização dos recetores sensíveis.
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Figura 6.30 - Enquadramento espacial e topográfico da área de estudo.

A grelha de recetores aplicada ao domínio de estudo foi do tipo retangular uniforme, com centro
na AMBIMED e espaçamento entre recetores de 250 metros.
O quadro que se segue apresenta as características do domínio em estudo, e a figura após o
mesmo apresenta a grelha de recetores aplicada para avaliação das concentrações ao nível do
solo.
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Quadro 6.27- Características da área de estudo.

Parâmetros

Escala local

Coordenadas Canto Sudoeste

Este (X)

553898

(UTM WGS84 – Fuso 29)

Norte (Y)

4599810

Extensão máxima a este (metros)

6000

Extensão máxima a este (metros)

6000

Área (km2)

36

Espaçamento da malha cartesiana (metros)

250

Número de recetores (células)

625

Figura 6.31 - Grelha de recetores da área de estudo.
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6.8.1.3

Obstáculos e topografia

A topografia e uso do solo da envolvente são, juntamente com os dados meteorológicos e as
emissões/condições de emissão, fatores determinantes no que diz respeito aos níveis de
qualidade do ar estimados por modelação.
O ficheiro de base topográfica utilizado na simulação local foi criado a partir do modelo digital
do terreno obtido através do ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection
Radiometer), gerido pelo METI (Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão) e NASA
(National Aeronautics and Space Administration).
O enquadramento topográfico do domínio de estudo é apresentado nas figuras anteriores.
Os obstáculos de volumetria significativa (edifícios) podem perturbar o escoamento
atmosférico, condicionando a dispersão dos poluentes atmosféricos. Assim, os edifícios
pertencentes à unidade industrial da AMBIMED foram introduzidos no modelo, tendo como
base as especificações volumétricas fornecidas pelo proponente.

6.8.1.4

Meteorologia

O modelo de dispersão utilizado exige a incorporação de dados meteorológicos horários de
vários parâmetros relativos à superfície e estrutura vertical da atmosfera para o período de
simulação considerado.
A variável meteorológica influencia significativamente a dispersão de poluentes, sendo portanto
fundamental

o

uso

de

informação

de

elevada

representatividade

temporal.

A

representatividade temporal pressupõe que a informação meteorológica inclua as variações
sazonais existentes, pelo que, se deve modelar um ano meteorológico completo e em base
horária (para que se tenha em linha de conta o efeito de variações intradiárias) e que as
condições meteorológicas registadas nesse ano sejam representativas do clima local. O clima de
um local é dado pela análise de um período longo de dados, como a Normal Climatológica de
uma região. Se os dados usados no modelo estiverem enquadrados no registado na Normal
Climatológica pode considerar-se que o ano meteorológico é válido para a avaliação do impacte
de um projeto.
Os dados meteorológicos necessários foram obtidos através do modelo mesometeorológico
TAPM, que estima e adequa todos os parâmetros meteorológicos fundamentais para as
simulações da qualidade do ar para o ponto central do domínio definido, com base no
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forçamento sinóptico para o ano de 2018 fornecido pelo Australian Bureau of Meteorology
Global Analysis and Prediction (GASP), com a aquisição de dados típicos locais.
Os dados meteorológicos usados são apresentados através da representação gráfica das médias
horárias dos diferentes parâmetros meteorológicos considerados. A rosa de ventos apresentada
encontra-se dividida em 8 classes distintas. Os valores de direção do vento expressos em graus
foram traduzidos nos diferentes setores de direção através das correspondências apresentadas
na tabela que se segue. A classe de ventos calmos (< 1,0 km∙h-1) é apresentada de forma
independente da direção do vento.
Figura 6.32 - Informação das correspondências dos valores em graus com os diferentes setores de direção do
vento, utilizadas na realização da rosa de ventos.

Setores de direção do vento

Gama de valores
(graus)

Setores de direção
do vento

Gama de valores
(graus)

Norte (N)

338 – 22

Sul (S)

158 – 202

Nordeste (NE)

23 – 67

Sudoeste (SO)

203 – 247

Este (E)

68 – 112

Oeste (O)

248 – 292

Sudeste (SE)

113 – 157

Noroeste (NO)

293 – 337

6.8.1.5

Fontes emissoras

No presente estudo foram consideradas as seguintes fontes emissoras, com relevo na qualidade
do ar local, associadas ao funcionamento da AMBIMED nas condições atuais e previstas de
funcionamento:


Fontes pontuais;



Funcionamento das máquinas não rodoviárias;



Tráfego rodoviário.

Para além das emissões associadas à AMBIMED foram também determinadas as emissões
associadas ao funcionamento do ecoparque BRAVAL – Valorização e Tratamento de Resíduos
Sólidos, S.A.. A influência das restantes fontes emissoras existentes no domínio em estudo, para
as quais não foi possível aceder a informação, foi contemplada através do valor de fundo,
determinado a partir do valor médio das medições efetuadas, entre 2014 e 2018, na estação
suburbana de fundo de Frossos-Braga, localizada a cerca de 11,5 km a oeste do local de
implantação da AMBIMED, para os poluentes NO2, PM10 e SO2. Para o poluente SO2 apenas
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existem dados medidos até ao ano de 2011, tendo-se optado por se utilizar o valor de
concentração registado nesse ano. Para o CO, uma vez que este poluente não é medido na
estação em causa, não foi possível aferir o respetivo valor de fundo. Assim, os valores de fundo
considerados no presente estudo foram:


NO2 = 8,6 µg∙m-3



PM10 = 11,8 µg∙m-3



SO2 = 2,2 µg∙m-3

A figura que se segue apresenta o enquadramento espacial das fontes emissoras consideradas
no estudo, na situação atual e na situação futura. A figura seguinte apresenta, em detalhe, as
fontes emissoras considerações na situação atual e futura.

Figura 6.33 - Enquadramento espacial das principais fontes emissoras inseridas no domínio.
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Figura 6.34 - Detalhe do enquadramento espacial das fontes emissoras consideradas no estudo.

De seguida apresenta-se a caracterização detalhada das fontes emissoras consideradas no
estudo. Salienta-se que as fontes pontuais pertencentes ao ecoparque BRAVAL estão fora do
âmbito do presente EIA sendo, desta forma, avaliada como uma fonte externa ao projeto.
Fontes Pontuais
A AMBIMED apresenta, atualmente, 2 fontes fixas (FF1 e FF2) associadas à produção de vapor
que promovem a emissão de poluentes atmosféricos, nomeadamente NO2, CO, PM10 e SO2.
Estas fontes promovem ainda a emissão de compostos orgânicos voláteis, mas que não foram
contemplados no presente estudo, por não terem valor limite em ar ambiente definido na
legislação nacional.
A tabela que se segue apresenta as características estruturais, as emissões e condições de
emissão das fontes pontuais da AMBIMED, consideradas no estudo de dispersão. Apesar de
estar previsto a implementação de um novo autoclave, não será instalada nenhuma fonte
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pontual adicional, pelo que os valores apresentados são representativos tanto da situação atual,
como da situação futura.
Os dados de escoamento atmosférico apresentados na tabel que se segue correspondem aos
resultados disponibilizados nos relatórios de monitorização de efluentes gasosos, fornecidos
pelo proponente, respeitantes às medições realizadas entre 2009 e 2017 nas fontes fixas da
AMBIMED. Salienta-se que as condições avaliadas neste estudo, numa atitude conservativa,
correspondem às condições máximas de emissão registadas nas fontes alvo de avaliação. De
forma a avaliar o cenário mais conservativo, considerou-se ainda que as emissões de PTS,
registadas nas campanhas de monitorização, correspondem na sua totalidade à fração de PM10.
Para uma melhor representatividade dos dados utilizados, as emissões contempladas neste
estudo, tiveram em consideração o horário de funcionamento das fontes da unidade,
disponibilizado pelo proponente. Assim, foi considerado um funcionamento contínuo de
segunda a sexta, das 00h00-13h00 no sábado e encerrado no domingo.
Foram ainda consideradas as emissões, de acordo com os relatórios de monitorização,
associadas às fontes fixas do ecoparque, presente no domínio de estudo, nomeadamente a FF2,
FF6 e FF7. Para a FF7, uma vez que a sua laboração apenas iniciou em 2019 e que, à data de
realização do estudo, ainda não existiam dados relativos à campanha de monitorização, optouse por se considerar os dados de emissão idênticos à FF6, dada a semelhança de processo (motogerador). As características estruturais e operacionais destas fontes estão sintetizadas na tabela
que se segue, tendo por base os relatórios de monitorização de 2016. De acordo com os
relatórios de monitorização foi considerado que o horário de funcionamento das fontes das
indústrias em questão corresponde a um período contínuo durante o ano (8760 horas).
Ressalva-se ainda a existência de outras fontes fixas no ecoparque, que não foram contempladas
no presente estudo por estarem dispensadas de monitorização (FF1, FF3, FF4 e FF5) e por se
encontrarem em processo de pedido de dispensa de monitorização (FF8, FF9 e FF10).
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Quadro 6.28- Características estruturais, emissões e condições de emissão das fontes pontuais da AMBIMED,
para a situação atual e futura.

Fonte

FF1 –
Caldeira
1

FF2 –
Caldeira
2

Caudal Caudal Emissão (ton∙ano-1) (1)
Altura Diâmetro Data relatório Temperatura Velocidade
volúmico
(m)
(m)
monitorização
(k)
(m∙s-1)
PM10
SO2
(m3∙h-1) NO2 CO

12,5

12,5

(1)

16-01-2009

403

4,5

2020

-

18-07-2011

413

3,9

1770

-

23-12-2011

412

5,2

2350

-

-

13-06-2017

456

4,8

2161

1,2

16-01-2009

393

4,0

1790

18-07-2011

445

4,6

05-2014

453

3,2

0,4

0,4

-

-

6,9x10-

8,3x102

-

1

-

4,8x102

-

-

-

-

-

-

-

2080

-

12,4

1466

1,4

-

7,6x102

6,9x102

-

-

-

Teve em consideração o horário de funcionamento indicado pelo proponente.

Quadro 6.29- Características estruturais, emissões e condições de emissão das fontes pontuais do Ecoparque.

Caudal Caudal Emissão (ton∙ano-1)
Altura Diâmetro Data relatório Temperatura Velocidade
Fonte
volúmico
(m)
(m)
monitorização
(k)
(m∙s-1)
SO2
(m3∙h-1) NO2 CO PM10
FF2

5,8

0,3

19-04-2016

749

28,1

7157

5,3

1,8

FF6

10,5

0,35

27-09-2016

673

28,7

9930

16,6 35,9

FF7

5,8

0,35

-

673

28,7

9930

16,6 35,9

3,5x10- 3,5x101

8,8x101

8,8x101

Máquinas Não Rodoviárias
Foram também consideradas as emissões atmosféricas associadas ao funcionamento das
máquinas não rodoviárias da AMBIMED. Apesar de existirem diversos equipamentos de apoio
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1

1,2

1,2

em operação, como por exemplo o porta-paletes, o triturador, o elevador vertical, entre outros,
apenas foram consideradas as emissões associadas ao empilhador, já que é o único
equipamento a operar no exterior do edifício.
Na tabela que se segue são apresentadas as características do equipamento considerado no
estudo, ao nível de quantidade, potência, combustível e número de horas de funcionamento no
ano. Como este equipamento também opera no interior do edifício, foram apenas
contabilizadas 92,5% das emissões totais calculadas, percentagem que corresponde ao tempo
de funcionamento no exterior do edifício (1047 horas no ano, face às 1132 horas no ano).
Com a introdução do 3º autoclave, não está previsto o aumento do número de máquinas não
rodoviárias. Assim sendo, os valores apresentados são representativos, tanto da situação atual,
como da situação futura.
Quadro 6.30- Características das máquinas não rodoviárias existentes na AMBIMED, para a situação atual e
futura.

(1)

Equipamento

Número

Potência (kW)

Combustível

Funcionamento
(h∙ano-1) (1)

Empilhador

1

35,5

Diesel

1047

Corresponde a 92,5% das horas totais de funcionamento (1132 horas no ano).

As emissões foram calculadas de acordo com o procedimento estabelecido para as máquinas
não rodoviárias no EMEP/CORINAIR (Atmospheric Emission Inventory Guidebook)

5

,

considerando-se os fatores de emissão para equipamentos com tecnologias mais recentes.
As emissões determinadas para os equipamentos foram alocadas à área operacional da unidade
AMBIMED.
Na tabela que se segue apresentam-se as emissões totais que foram contempladas, na situação
atual e na situação futura, no modelo de dispersão, tendo em consideração as características
anteriormente apresentadas (tabela anterior).
Em relação ao SO2, poluente avaliado no presente estudo, este não foi considerado nas
emissões das máquinas não rodoviárias, uma vez que o teor de enxofre nos combustíveis
consumidos em Portugal é, atualmente, negligenciável.

5

EMEP/CORINAIR, 2016, Non-road mobile sources and machinery, emissions Inventory Guidebook.
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Quadro 6.31- Emissões totais das máquinas não rodoviárias, para a situação atual e futura.

Equipamento
Empilhador

Emissões (ton∙ano-1)
NO2

CO

PM10

3,9x10-1

1,6x10-1

5,1x10-2

Tráfego Rodoviário
Tanto na situação atual, como na situação futura, foram incluídas as emissões da via de tráfego
inserida no domínio de simulação, designada pela via acesso à AMBIMED.
Os volumes de tráfego da via acesso à AMBIMED tiveram por base a informação disponibiliza
pelo proponente, tendo sido considerada a circulação de veículos de acordo com as rotas
identificadas no quadro que se segue, para a situação atual e futura, para todos os locais de
recolha (Porto, Braga, Vila Real, Bragança, Viana do Castelo, SRCL ET Estarreja e SRCL
Pontevedra), para um período de funcionamento de cerca de 16 horas de segunda a sexta e de
10 horas no sábado.
Quadro 6.32- Volume de tráfego na via de acesso, para a situação atual e futura.

(1)

Cenário

Nº rotas por mês (1)

Nº viaturas ligeiras

Nº viaturas pesadas

Atual

593

397

196

Futuro

854

521

333

Uma rota corresponde a uma deslocação à unidade.

Relativamente aos fatores de emissão para o tráfego rodoviário, estes foram determinados em
função do tipo de combustível consumido, idade, tara e cilindrada do parque automóvel
nacional seguindo a metodologia desenvolvida por Barros e Fontes (2003) e Barros et al. (2004).
Esta metodologia permite a adaptação dos fatores de emissão, apresentados pelo
EMEP/CORINAIR (Atmospheric Emission Inventory Guidebook) 6 , ao parque automóvel

6

EMEP/CORINAIR, 2016, Group1A3b (i-iv). Road Transport, Agência
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016.
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representativo do local. Este trabalho teve em conta dados estatísticos provenientes da ACAP7
e do ISP8 , para Portugal.
Os dados do ISP permitem distribuir os veículos do Parque Automóvel Seguro, em 2015, pelas
classes Euro existentes atualmente em Portugal (Euro 1 a Euro 6). Os dados da ACAP permitem
distribuir os veículos ligeiros e pesados do parque automóvel português por cilindrada e tara,
respetivamente.
Os fatores de emissão dependem, por sua vez, da inclinação da via e da velocidade de
circulação9, conforme apresentado na tabela que se segue.
Quadro 6.33- Inclinação e distância da via de acesso.

Via

Inclinação da via (%)

Distância (km)

Via acesso AMBIMED

2

5,61

Síntese Emissões
No quadro da página seguinte apresenta-se a síntese das emissões globais do funcionamento
da AMBIMED representativas da situação atual e da situação futura (fontes pontuais,
funcionamento máquinas não rodoviárias e tráfego rodoviário).
De acordo com os valores apresentados, verifica-se que o único grupo emissor da AMBIMED que
sofre alterações está associado ao tráfego rodoviário, devido ao acréscimo de viaturas ligeiras e
de pesados (cerca de 44%), promovendo um aumento das emissões rodoviárias, também na
ordem dos 44%. Esta variação, face às emissões globais da AMBIMED, tem um efeito pouco
significativo, promovendo um aumento residual que, de uma forma geral, é inferior a 1% face à
situação atual.
A fonte emissora com maior contribuição (superior a 85%) para as emissões globais da
AMBIMED, tanto na situação futura, como na situação atual, corresponde ao grupo das fontes

7

ACAP, (2015). Vendas de veículos automóveis em Portugal. Associação do Comércio Automóvel de Portugal.

8

ISP (2015). Parque Automóvel Seguro 2015, Instituto de Seguros de Portugal.

9

EMEP/EEA Air Pollution Emission Inventory Guidebook (2016). 1.A.3.b.i-iv Road Transport.
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pontuais. Desta forma, a variação verificada ao nível das emissões do tráfego rodoviário, acaba
por ter este peso pouco significativo nas emissões globais da instalação.
Quadro 6.34- Emissões globais do funcionamento da AMBIMED para os poluentes em estudo, para a situação
atual e situação futura.

Emissões (ton∙ano-1)
Fonte

NO2
Atual

CO

Futuro

Atual

PM10
Futuro

Atual

Futuro

SO2
Atual

Futuro

Pontuais

2,6

13,1

1,2x10-1

1,6x10-1

Máquinas
Não
Rodoviárias

3,9x10-1

1,6x10-1

5,1x10-2

- (1)

3,2x10-3 4,7x10-3

- (1)

Tráfego
3,3x10-2 4,8x10-2 4,0x10-2 5,8x10-2
Rodoviário
Total
(1)

3,0

3,0

13,3

13,3

1,7x10-1 1,7x10-1 1,6x10-1 1,6x10-1

O teor de enxofre atual nos combustíveis nacionais é negligenciável.

Importa ainda ressalvar o facto das emissões globais da AMBIMED terem menor relevo quando
comparadas com as emissões das fontes pontuais do ecoparque. De uma forma geral,
correspondem a menos de 18% das emissões das fontes externas do ecoparque.

6.8.1.6

Modelação da dispersão atmosférica

O estudo de qualidade do ar contempla a simulação da dispersão de poluentes para um ano de
dados meteorológicos, tendo em conta as emissões inventariadas nas condições atuais e futuras
de exploração, após a implementação do 3º autoclave na AMBIMED.
O modelo utilizado para simular a dispersão de poluentes atmosféricos foi o AERMOD, versão
6.8.3, cuja descrição se encontra no Anexo VIII.
O dióxido de azoto é um poluente fortemente afetado pelas reações fotoquímicas que ocorrem
no ar ambiente, principalmente por via de reações associadas à formação/depleção de ozono.
O modelo de simulação usado para a realização deste estudo apresenta vias alternativas para a
simulação deste poluente. Nas simulações realizadas foi utilizado o “Ozone Limiting Method”,
que faz uso das concentrações medidas de ozono na atmosfera para estimar a conversão dos
óxidos de azoto em dióxido de azoto.
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Desta forma, a contabilização da concentração de NO2, em cada período horário, foi
determinada em função da concentração de ozono existente no ar ambiente. Para este estudo,
considerou-se que os valores horários médios de concentração de ozono em ar ambiente
registados, na estação de Frossos-Braga, em 2016, eram também representativos do ano
coincidente com o ano meteorológico considerado na modelação (2018), uma vez que em 2018,
a eficiência de aquisição de dados deste poluente foi inferior à exigida na legislação, não sendo,
assim, possível utilizá-los.
No Anexo VIII são apresentadas as considerações a ter em linha de conta na interpretação dos
resultados provenientes do modelo de dispersão AERMOD.

6.8.2 Caraterização da situação de referência
A caracterização da qualidade do ar na situação atual foi realizada com recurso à modelação da
dispersão atmosférica de poluentes, a nível local, tendo em consideração as emissões
representativas do cenário atual, nomeadamente as emissões associadas ao funcionamento da
AMBIENTE (fontes pontuais, funcionamento das máquinas não rodoviárias e tráfego rodoviário)
e ao funcionamento do ecoparque (fontes pontuais), como fonte emissora externa ao projeto.
A influência das restantes fontes emissoras existentes no domínio em estudo, para as quais não
foi possível aceder às respetivas características estruturais e operacionais, foi contemplada a
partir do valor de fundo, determinado a partir do valor médio das medições efetuadas, entre
2014 e 2018, na estação suburbana de fundo de Frossos-Braga, para o NO2, PM10 e SO2. Para
o CO, uma vez que este poluente não é medido na estação em causa, não foi possível aferir um
valor de fundo.
Neste capítulo foi igualmente efetuada a caracterização meteorológica da área em estudo, em
termos dos parâmetros com maior influência ao nível da dispersão de poluentes atmosféricos.

6.8.2.1

Meteorologia

De forma a validar a adequação do ano meteorológico utilizado ao clima da região em estudo,
os dados estimados pelo modelo TAPM, foram comparados com os dados da Normal
Climatológica (NC) de Braga-Posto Agrário (1971-2000), disponibilizados pelo IPMA (Instituto
Português do Mar e Atmosfera). Verificou-se, desta forma, que os dados mais adequados à NC
representativa do local em estudo correspondem aos dados estimados pelo TAPM com dados
de direção e velocidade do vento típicos locais do ano de 2018.
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Nas próximas figuras apresentam-se as comparações entre os dados estimados e a informação
da Normal Climatológica de Braga-Posto Agrário (1971-2000). Os parâmetros meteorológicos
analisados são aqueles que o modelo usa nos seus cálculos e para os quais a NC apresenta
valores.

Figura 6.35 - Comparação das médias mensais de temperatura do ar.

Figura 6.36 - Comparação das médias mensais de humidade relativa.
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Figura 6.37 - Comparação da variação média mensal da velocidade do vento.

Figura 6.38 - Rosa de ventos da Normal Climatológica de Braga-Posto Agrário, para o período de 1971-2000
(esquerda) e rosa de ventos estimada pelo TAPM para o ano 2018 (direita).

Síntese Interpretativa


Os valores de temperatura estimados pelo modelo mesometeorológico TAPM, para o
ano 2018, apresentam um comportamento idêntico ao verificado na NC de Braga-Posto
Agrário. Os valores de temperatura estimados variam entre os 7,0ºC e os 23,0ºC e os
presentes na NC variam entre os 8,7ºC e os 20,9ºC.
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Os valores estimados para a humidade relativa apresentam um comportamento
idêntico aos valores registados entre 1971-2000 em Braga-Posto Agrário, apesar de nos
meses de agosto a outubro se verificar uma maior diferença entre os valores medidos e
estimados. Os valores estimados variam entre os 55% e os 86% e registados em BragaPosto Agrário variam entre os 74% e os 87%.



Em termos da velocidade do vento, os dados estimados pelo TAPM (4,8 km∙h-1 e os 7,7
km∙h-1) são superiores aos valores presentes na NC (2,7 km∙h-1 e os 4,2 km∙h-1), durante
todo o ano considerado. Estes desvios podem ser justificados, entre outras razões, pela
diferença entre as alturas de colocação do anemómetro na estação e a altura para a
qual são produzidos os dados do TAPM. De realçar que quanto maior a distância ao solo,
maiores as velocidades de vento.



No que diz respeito à direção do vento, verifica-se a predominância de ventos nordeste
(32,9%) para a Normal Climatológica de Braga-Posto Agrário. Para o local em estudo
verifica-se igualmente predominância de ventos de nordeste (29,7%), setor comum à
NC.



Face ao exposto, conclui-se que o ano de dados meteorológicos utilizado no estudo é o
mais adequado para a aplicação na modelação da qualidade do ar, sendo que a
utilização dos dados produzidos pelo modelo mesometeorológico TAPM indicam uma
garantia de boa representatividade para o local de estudo.

6.8.2.2

Caracterização da qualidade do ar – Modelação da
dispersão de poluentes atmosféricos

Nesta fase foi realizada a simulação da dispersão de poluentes atmosféricos (NO2, CO, PM10 e
SO2), para um ano completo de dados meteorológicos (2018), para o domínio em estudo, tendo
em consideração as emissões geradas pelo funcionamento, nas condições atuais, da AMBIMED
(fontes pontuais, máquinas não rodoviárias e tráfego rodoviário) e das fontes externas ao
projeto, existentes no domínio em avaliação, nomeadamente o ecoparque. A influência das
restantes fontes emissoras, para as quais não foi possível aceder às características estruturais e
operacionais, foi contemplada através dos respetivos valores de fundo, para os poluentes NO2,
PM10 e SO2. Para o CO, uma vez que este poluente não é medido na estação em causa, não foi
possível aferir um valor de fundo.
A análise dos resultados obtidos foi efetuada tendo em conta dois cenários de emissão distintos:
1. Cenário cumulativo – que contempla todas as fontes emissoras, nomeadamente as
emissões provenientes da AMBIMED e do ecoparque;
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2. Cenário AMBIMED – que contempla apenas as emissões provenientes da AMBIMED, de
forma a avaliar a contribuição das fontes da instalação.
A análise dos resultados assenta na comparação dos resultados estimados para os poluentes em
estudo com os valores limite impostos na legislação para proteção da saúde humana, de forma
a avaliar o impacte da AMBIMED na qualidade do ar local, nas condições atuais de
funcionamento.
A comparação dos resultados estimados é efetuada ainda através da aplicação de um fator de
segurança (designado por F2) atribuído aos resultados dos modelos Gaussianos. Por aplicação
deste fator entende-se que os valores, estatisticamente, podem ser metade (F2M) ou o dobro
(F2D) dos valores estimados numericamente pelo modelo.

6.8.2.2.1 Apresentação dos resultados da modelação da
dispersão de poluentes
Dióxido de Azoto
Aa figuras que se seguem apresentam os mapas de distribuição de valores máximos das médias
horárias e médios anuais de NO2, respetivamente, para a situação atual, representativos do
cenário cumulativo.
A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite horário e anual estipulado no DecretoLei nº 102/2010, na sua atual redação, para este poluente, 200 µg∙m-3 e 40 µg∙m-3,
respetivamente. Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 8,6 µg∙m-3.
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Figura 6.39- Campo estimado das concentrações máximas das médias horárias de NO2 (µg∙m-3) verificadas no
domínio em análise (situação atual).
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Figura 6.40 - Campo estimado das concentrações médias anuais de NO2 (µg∙m-3) verificadas no domínio
em análise (situação atual).

Síntese Interpretativa


Os mapas de distribuição das concentrações máximas horárias e médias anuais de NO2
mostram que, no domínio em estudo, para a situação atual, não são registadas
concentrações horárias e anuais acima dos respetivos valores limite (200 µg∙m-3 e 40
µg∙m-3, respetivamente).



Os valores horários e anuais mais elevados são obtidos nas imediações do ecoparque,
destacando-se a influência significativa das emissões associadas às fontes pontuais
desta instalação para os valores estimados.



Ao nível das fontes emissoras associadas à AMBIMED, o grupo emissor que mais
contribui para os valores de concentração estimados são as máquinas não rodoviárias.

A tabela que se segue resume os valores máximos estimados para o NO2, na situação atual, para
os dois cenários de emissão (cenário cumulativo e cenário AMBIMED), e estabelece a sua
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comparação com os respetivos valores limite legislados (Decreto-Lei nº 102/2010, na sua atual
redação). Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 8,6 µg∙m-3.
Quadro 6.35- Resumo dos valores estimados de NO2 e comparação com os respetivos valores limite legislados,
para a situação atual.

Cenário de
emissões

Período

VL (µg∙m3
)

VE (µg∙m-3)

Exc.
permitidas

Sem F2 (1) Com F2 (2)
Horário

200

123,49

Anual

40

16,82

Horário

200

56,70

Anual

40

11,94

66,04
238,37

Área do domínio
(km2) com
excedências em nº
superior ao
permitido
Sem F2 (1) Com F2 (2)

18

0

-

0

18

0

-

0

0
0

Cumulativo
12,71
25,04
32,65
104,80

0
0
0
0

AMBIMED

(1)
(2)

10,27
15,27

0
0

Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais.
Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados.

Síntese Interpretativa


Apresentam-se níveis máximos horários de NO2 abaixo dos 200 µg∙m-3, sem e com a
aplicação do fator F2 aos valores estimados, para os dois cenários em estudo, com
exceção dos valores obtidos para o cenário cumulativo, com a aplicação do fator mais
conservativo (F2D). No entanto, apesar de se verificarem ultrapassagens, estas são em
número inferior ao permitido, verificando-se assim o cumprimento da legislação em
todo o domínio em estudo.



Os valores anuais deste poluente são igualmente inferiores ao respetivo valor limite,
sem e com a aplicação do fator F2 aos valores estimados, para os dois cenários em
estudo.

EIA do Projeto de melhoria contínua - UGR Braga

Pag. 174 de 324



Tal como referido anteriormente, a fonte emissora com maior contribuição para os
valores estimados corresponde às fontes pontuais do ecoparque, para o cenário
cumulativo, e às máquinas não rodoviárias da AMBIMED, para o cenário AMBIMED.

Monóxido de carbono
A figura que se segue apresenta o mapa de distribuição de valores máximos das médias
octohorárias de CO, para a situação atual, representativo do cenário cumulativo.
A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite estipulado no Decreto-Lei nº
102/2010, na sua atual redação, para este poluente, 10000 µg∙m-3.

Figura 6.41 - Campo estimado das concentrações máximas das médias octohorárias de CO (µg∙m-3) verificadas no
domínio em análise (situação atual).

Síntese Interpretativa
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O mapa de distribuição das concentrações máximas octohorárias de CO mostra que os
valores estimados, em todo o domínio, para o cenário atual, são muito reduzidos,
quando comparados com o valor limite (10000 µg∙m-3).



Tal como observado para o poluente NO2, os valores mais elevados são obtidos no
interior e nas proximidades do ecoparque (emissões associadas às fontes pontuais).



Caso se considerassem apenas as fontes emissoras associadas à AMBIMED, o grupo
emissor que mais contribui para os valores de concentração correspondem às fontes
pontuais.

O quadro 6.36 resume os valores máximos estimados para o CO, na situação atual, para os dois
cenários de emissão (cenário cumulativo e cenário AMBIMED), e estabelece a sua comparação
com o respetivo valor limite legislado (Decreto-Lei nº 102/2010, na sua atual redação).
Quadro 6.36- Resumo dos valores estimados de CO e comparação com o respetivo valor limite legislado, para a
situação atual.

Cenário de
emissões

Período

-3

VL (µg∙m )

VE (µg∙m-3)
Sem F2 (1)

Cumulativo Octohorário

10000

333,52

AMBIMED Octohorário

10000

102,52

Com F2 (2)
166,76
667,04
51,26
205,05

Área do domínio (km2)
com excedências em nº
superior ao permitido
Sem F2 (1)

Com F2 (2)
0

0

0
0

0

0

(1)

Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais.

(2)

Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados.

Síntese Interpretativa


Os níveis máximos octohorários de CO estimados são muito inferiores ao valor limite,
sem e com aplicação do fator F2 aos valores estimados, para os dois cenários de
emissões.



Tal como referido anteriormente, a fonte emissora com maior contribuição para os
valores estimados corresponde às fontes pontuais do ecoparque, para o cenário
cumulativo, e às fontes pontuais da AMBIMED, para o cenário AMBIMED.

Partículas em suspensão PM10
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As figuras que se seguem apresentam os mapas de distribuição de valores máximos das médias
diárias e médios anuais de PM10, respetivamente, para a situação atual, representativos do
cenário cumulativo.
A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite diário e anual estipulado no DecretoLei nº 102/2010, na sua atual redação, para este poluente, 50 µg∙m-3 e 40 µg∙m-3,
respetivamente. Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 11,8 µg∙m-3.

Figura 6.42 - Campo estimado das concentrações máximas das médias diárias de PM10 (µg∙m-3) verificadas no
domínio em análise (situação atual).
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Figura 6.43 - Campo estimado das concentrações médias anuais de PM10 (µg∙m-3) verificadas no domínio em
análise (situação atual).

Síntese Interpretativa


Os mapas de distribuição das concentrações máximas diárias e médias anuais de PM10
mostram que, no domínio em estudo, para a situação atual, não são registadas
concentrações acima dos respetivos valores limite (50 µg∙m-3 e 40 µg∙m-3,
respetivamente).



Tal como observado para os poluentes NO2 e CO, os valores mais elevados são obtidos
no interior e nas proximidades do ecoparque (emissões associadas às fontes pontuais).



Relativamente à AMBIMED, as fontes com maior contribuição para os níveis de
concentração de PM10 correspondem às fontes pontuais e às máquinas não rodoviárias.

A tabela que se segue resume os valores máximos estimados para as PM10, na situação atual,
para os dois cenários de emissão (cenário cumulativo e cenário AMBIMED), e estabelece a sua
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comparação com os respetivos valores limite legislados (Decreto-Lei nº 102/2010, na sua atual
redação). Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 11,8 µg∙m-3.
Quadro 6.37- Resumo dos valores estimados de PM10 e comparação com os respetivos valores limite legislados,
para a situação atual.

Cenário de
emissões

Período

VL (µg∙m3
)

VE (µg∙m-3)

Exc.
permitidas

Sem F2 (1) Com F2 (2)
Diário

50

16,88

Anual

40

12,35

Diário

50

12,93

Anual

40

12,05

14,34
21,95

Área do domínio
(km2) com
excedências em nº
superior ao
permitido
Sem F2 (1) Com F2 (2)

35

0

-

0

35

0

-

0

0
0

Cumulativo
12,07
12,89
12,56
14,06

0
0
0
0

AMBIMED
11,93
12,30

0
0

(1)

Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais.

(2)

Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados.

Síntese Interpretativa


Os valores máximos diários e médios anuais de PM10 são inferiores aos respetivos valor
limite, sem e com a aplicação do fator F2 aos valores estimados, para os dois cenários
de emissões.



Tal como referido anteriormente, a fonte emissora com maior contribuição para os
valores estimados corresponde às fontes pontuais do ecoparque, para o cenário
cumulativo, e às fontes pontuais e máquinas não rodoviárias da AMBIMED, para o
cenário AMBIMED.
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Dióxido de Enxofre
As figuras que se seguem apresentam os mapas de distribuição de valores máximos das médias
horárias e diárias de SO2, respetivamente, para a situação atual, representativos do cenário
cumulativo. O mapa de distribuição não é apresentado para os valores anuais de SO2, porque
estes são avaliados apenas para a proteção dos ecossistemas, devendo restringir-se a recetores
afastados pelo menos 5 km de zonas urbanizadas (não aglomerações), indústrias ou vias de
tráfego com mais de 50000 veículos por dia. Logo, o domínio de estudo não apresenta recetores
adequados à avaliação do impacte nos ecossistemas pelos valores de SO2 anual.
A escala de concentrações aplicada abrange o valor limite horário e diário estipulado no
Decreto-Lei nº 102/2010, na sua atual redação, para este poluente, 350 µg∙m-3 e 125 µg∙m-3,
respetivamente. Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 2,2 µg∙m-3.

Figura 6.44 - Campo estimado das concentrações máximas das médias horárias de SO2 (µg∙m-3) verificadas no
domínio em análise (situação atual).
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Figura 6.45 - Campo estimado das concentrações máximas das médias diárias de SO2 (µg∙m-3) verificadas no
domínio em análise (situação atual).

Síntese Interpretativa


O mapa de distribuição das concentrações máximas horárias e diárias de SO2 mostram
que os valores mais elevados para este poluente são registados nas imediações do
ecoparque, atingindo gamas de concentração bastante inferiores aos respetivos valores
limite.



Em relação à AMBIMED, a única fonte a contribuir para os valores estimados deste
poluente corresponde às fontes pontuais. Este poluente não tem relevo ao nível do
funcionamento das máquinas não rodoviárias e do tráfego rodoviário, devido ao baixo
teor de enxofre dos combustíveis nacionais.

O quadro que se segue resume os valores máximos estimados para o SO2, na situação atual, para
os dois cenários de emissão (cenário cumulativo e cenário AMBIMED), e estabelece a sua
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comparação com os respetivos valores limite legislados (Decreto-Lei nº 102/2010, na sua atual
redação). Os valores apresentados incluem o valor de fundo de 2,2 µg∙m-3.
Quadro 6.38 - Resumo dos valores estimados de SO2 e comparação com os respetivos valores limite legislados, para
a situação atual.

Cenário de
emissões

Período

VL (µg∙m3
)

VE (µg∙m-3)

Exc.
permitidas

Sem F2 (1) Com F2 (2)
Horário

350

14,96

Diário

125

9,29

Horário

350

4,49

Diário

125

2,94

8,58
27,72

Área do domínio
(km2) com
excedências em nº
superior ao
permitido
Sem F2 (1) Com F2 (2)

24

0

3

0

24

0

3

0

0
0

Cumulativo
5,75
16,39
3,34
6,78

0
0
0
0

AMBIMED
2,57
3,69

0
0

(1)

Sem aplicação do Fator F2 implica considerar que os valores são estatisticamente representativos das condições reais.

(2)

Com a aplicação do Fator F2 considera-se que os valores reais podem ser o dobro ou metade dos valores estimados.

Síntese Interpretativa


Para os dois períodos de integração (horário e diário), não se verificam ultrapassagens
aos respetivos valores limite legislados, sem e com aplicação do fator F2 aos valores
estimados.



Tal como referido anteriormente, a fonte emissora com maior contribuição para os
valores estimados corresponde às fontes pontuais do ecoparque, para o cenário
cumulativo, e às fontes pontuais da AMBIMED, para o cenário AMBIMED (única fonte
contemplada nas emissões deste poluente).

Síntese resultados modelação domínio estudo
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Em termos globais, tendo em conta as fontes emissoras consideradas no presente estudo, como
representativas da situação atual, não se verifica o incumprimento dos valores limite estipulados
para proteção da saúde humana, para os poluentes NO2, CO, PM10 e SO2.
Os valores de concentração mais elevados, para todos os poluentes em estudo, devem-se à
contribuição das emissões associadas às fontes pontuais do ecoparque, fonte externa ao projeto
em estudo. Focando a análise no funcionamento da AMBIMED, verifica-se que as fontes com
maior relevo nos níveis de concentração estimados correspondem às fontes pontuais e ao
funcionamento das máquinas não rodoviárias.

6.9

Paisagem
6.9.1 Metodologia

A paisagem pode ser encarada como a expressão espacial e visual do meio, resultando na
manifestação observável dos elementos físicos e bióticos do sistema natural, sobre os quais o
Homem exerce a sua acção. Neste sentido, pode ser entendida como um recurso natural não
renovável, constituindo um factor de qualificação do espaço.
O estudo da paisagem compreende dois aspectos principais:


Uma primeira abordagem considera a paisagem de forma total, identificando-a como
um todo, onde as interacções entre os elementos vivos e inertes constituem as
componentes básicas da paisagem; nesta perspectiva, definem-se unidades de
paisagem, estudando-se a sua articulação, assim como as relações com elementos
pontuais de interesse paisagístico.



Uma segunda abordagem foca a sua atenção no efeito cénico da paisagem, como
expressão de valores estéticos e plásticos do meio natural capazes de induzir emoções
no Homem. Sob este ponto de vista, a paisagem é interpretada como a expressão visual
do meio. Esta perspectiva está presente nas metodologias de avaliação da sensibilidade
paisagística e de avaliação dos impactes visuais decorrentes da implantação de qualquer
projecto.

Para a delimitação da área de estudo sobre a qual incidirá a inventariação da paisagem tiveramse em conta as áreas de onde, teoricamente, a instalação da Unidade de tratamento de Resíduos
Hospitalares Ambimed pode ser avistada, num raio máximo de 3 km, valor a partir do qual se
considera que a acuidade visual média diminui drasticamente.
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A descrição e caracterização da paisagem da área de estudo e avaliação do seu valor paisagístico
incidiu sobre os seguintes pontos:


Caracterização da componente natural e humana da paisagem, que permitirá o
estabelecimento de unidades de paisagem.



Identificação de locais de maior sensibilidade paisagística, a partir de uma análise
sumária do relevo da área de estudo e do tipo de ocupação da mesma, que determina
a existência de pontos de maior acessibilidade visual.

6.9.2 Resultados
Unidades de Paisagem
Existem diversas formas de classificação da paisagem, tantas quantas as diferentes abordagens
que dela é possível fazer. A escolha de uma determinada metodologia depende do objectivo da
classificação, podendo optar-se por classificações baseadas nas características do geossistema,
em relações espaciais, em relações temporais, na sua funcionalidade e na dominância dos seus
elementos constituintes (Capdevila, 1992).
Considerando esta última abordagem, as unidades de paisagem identificadas e definidas são
resultantes da interligação dos vários elementos que constituem as suas componentes básicas,
e que se podem reunir em grandes grupos (Pla & Vilàs, 1992):


Elementos abióticos, ou seja, elementos descritores do aspecto exterior da crusta
terrestre: relevo e formas do terreno (planícies, colinas, vales), sua natureza
(afloramentos rochosos, litologia, pedologia), corpos de água (mares, rios, lagoas,
albufeiras).



Elementos bióticos, fauna (por vezes modeladora da paisagem), vegetação (sua
composição, fisionomia, densidade, etc.).



Elementos antrópicos, estruturas artificiais introduzidas pela actividade humana,
criadas por diferentes tipos de uso do solo, como são as áreas agrícolas, ou construídas
por este, como edifícios, pontes (de carácter pontual), estradas, caminhos-de-ferro e
canais (estruturas lineares) ou centros urbanos e complexos industriais (estruturas
poligonais).
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Na definição de unidades de paisagem impõe-se uma primeira análise do território nas suas
componentes biótica e abiótica, para o estabelecimento de unidades naturais de paisagem,
sobre as quais o Homem actuou, posteriormente, de forma diferencial.
A área de estudo localiza-se no Ecoparque Braval, freguesia de Pedralva, em Braga. Da análise
morfológica deste território, e por observação da carta militar, verifica-se que este apresenta
um relevo acidentado, abrangendo parte do festo que separa as bacias hidrográficas dos rios
Cávado e Ave. As cotas da área de estudo variam entre os 110 m, no leito do ribeiro do Pego
(afluente do Cávado), no limite Norte da área analisada, e os 566 m, no vértice geodésico do
Crasto, no quadrante Sudoeste da área de estudo. Outros pontos altos na zona envolvente
correspondem à localização do marco geodésico de Eiras Velhas (479m), ao Alto de São Miguel
(467 m) e, genericamente, às serras dos Picos e do Carvalho.
A área em análise, segundo a tipologia definida por Cancela d’Abreu et al. (2004), localiza-se na
grande unidade de paisagem do “Entre Douro e Minho”, mais especificamente na Unidade 11
“Minho Interior”.
Esta unidade corresponde à imagem clássica da paisagem minhota verde, de forte carácter rural,
com uma faceta urbana cada vez mais marcante devido à proximidade de centros urbanos
(Guimarães, Braga, Póvoa do Lanhoso). O relevo é constituído por uma sucessão de colinas com
encostas de declive mais ou menos acentuado e vales com formas e dimensões diversas, com
as cotas mais altas ocupadas por floresta e usos associados e as zonas de vale com uso agrícola
intensivo e diverso, associado a habitação dispersa.
Dentro desta unidade podem destrinçar-se algumas unidades de ordem inferior, baseadas,
sobretudo, na sua funcionalidade (Pla, 1992). Esta paisagem é constituída por uma matriz
essencialmente florestal que ocupa os terrenos declivosos e os cabeços. Esta matriz é cortada
por áreas agrícolas que se desenvolvem nas zonas de fundo de vale, com declives suaves e maior
disponibilidade de água no solo, geralmente associadas a habitação dispersa (figura 1). Definemse assim, na área envolvente ao projecto em estudo, as seguintes subunidades de paisagem.
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Figura 6.46 – Aspecto geral da paisagem da área de estudo (buffer de 3km em redor da UGR).

Cabeços florestados: unidade que se desenvolve predominantemente nas áreas mais declivosas
e nos cabeços, em solos pouco propícios à agricultura mas onde é ainda possível o
desenvolvimento de espécies arbóreas. A ocupação do solo dominante é constituída por
povoamentos estremes de eucalipto ou mistos de pinheiro-bravo e eucalipto, em conjugação
com áreas de matos. Esta unidade domina na envolvente próxima do elemento em estudo. É
nesta subunidade que se localizam preferencialmente as unidades de carácter industrial que vão
surgindo nesta paisagem, tais como o Ecoparque Braval e a Subestação de Pedralva ou as
unidades incluídas no Parque Industrial de Sobreposta.
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Figura 6.47 – Imagens da subunidade de paisagem ‘cabeços florestados’.

Vales agrícolas: unidade constituída por parcelas com alguma dimensão de culturas anuais de
regadio, por pequenas folhas de cultivo de espécies hortícolas, frequentemente delimitadas por
latadas de vinha, e por culturas permanentes, maioritariamente vinha. Esta unidade desenvolvese em solos de várzea, em terrenos planos e ondulados com declives baixos a médios, subindo
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por vezes as encostas sob a forma de socalcos e é aqui que se encontra maioritariamente o
povoamento disperso característico das paisagens minhotas, geralmente na transição para área
de maior declive.

Figura 6.48 - Imagens da subunidade de paisagem ‘zonas agrícolas’.
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Estas tipologias foram delimitadas na Carta de Unidades de Paisagem produzida (Desenho
EIA.00.PAI.01). Pela sua análise constata-se que a subunidade de paisagem “Cabeços
florestados” é espacialmente dominante na área de estudo, ocupando um total de 1875ha. A
subunidade "Vales agrícolas" ocupa um total de cerca de 1040ha. O projecto em análise localizase numa área de 'Cabeços florestados', que constitui uma tipologia muito comum em todo o
norte do país e que se caracteriza fundamentalmente pela ausência de atributos com interesse
paisagístico e, cada vez mais, pela presença de elementos cenicamente disruptivos.
Sensibilidade Paisagística e Acessibilidade Visual
A paisagem, como realidade apreendida por um observador, é uma experiência sensorial
complexa. No ato de observação produz-se uma concepção da realidade, que não é percebida
de forma objectiva, uma vez que é função das características psicológicas do observador (Vilàs,
1992).
Nos casos, como o presente, em que o território é marcado pela intervenção do homem, a
paisagem define-se como a expressão de uma acção humana continuada que lhe confere
individualidade e autenticidade cultural.
A sensibilidade da paisagem é função da sua qualidade estética e da sua capacidade de absorção
visual. Deste modo, definem-se áreas de elevada sensibilidade paisagística como áreas de
qualidade paisagística elevada e que, pela sua posição no terreno, se encontram expostas a um
elevado número de observadores, pelo que têm uma reduzida capacidade de absorção visual.
A capacidade de absorção visual de uma paisagem é entendida como a capacidade que esta
possui para absorver ou integrar a implantação de um elemento ou actividade estranhos, sem
alteração da sua expressão e da sua qualidade visual. É função, sobretudo, da morfologia do
terreno: é maior numa área de grandes declives e relevo encaixado, por oposição a uma planície.
A valoração da sensibilidade de uma paisagem depende do número de indivíduos que a
contemplam. Logo, há que considerar a sua acessibilidade visual, a partir de estradas e núcleos
populacionais. A sensibilidade visual aumenta com a presença potencial de observadores e,
consequentemente, com um maior número de locais de onde uma determinada zona é passível
de ser observada.
No presente estudo, e uma vez que a instalação em análise está já implantada no terreno, optouse por uma metodologia de avaliação directa da sensibilidade paisagística do local onde a
mesma se encontra. Deste modo, optou-se pela recolha de imagens a partir da envolvente da
actual unidade da Ambimed. Esta metodologia de avaliação directa revela-se muito mais
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eficiente do que as metodologias de avaliação preditiva da sensibilidade paisagística
habitualmente empregues em estudos análogos, uma vez que, ao contrário destas últimas,
permite a avaliação directa da paisagem envolvente e garante uma perfeita avaliação do efeito
de cortina proporcionado pelos elementos presentes nas imediações da área – árvores ou
edifícios.
Como a instalação Ambimed está localizada a meia encosta, num vale bastante fechado,
percebeu-se que não existem locais de observação privilegiados sobre a unidade em estudo a
partir da envolvente. A mesma poderia, eventualmente, ser observada a partir da encosta
oposta, da localidade de Picos. Desta forma, em trabalho de campo realizado em Outubro de
2019, recolheram-se as imagens panorâmicas neste local.

Figura 6.49 - Vistas da encosta oposta sobre a área da UGR (não visível), obtidas a uma distância de cerca de 900
m de distância da unidade.

Pela análise das mesmas é possível verificar que o edifício da Ambimed não é visível, embora
parte do aterro sanitário e da subestação sejam observáveis. Também numa imagem obtida do
talude imediatamente acima do edifício é possível verificar que, a partir do mesmo, não são
visíveis quaisquer povoações.
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Figura 6.50 - Vista do edifício a partir do talude imediatamente acima do mesmo.

Em síntese, o projeto em análise está previsto para um local de muito baixa qualidade
paisagística, rodeado de áreas de qualidade paisagística mais elevada mas de elevada
capacidade de absorção visual e de baixa sensibilidade paisagística.

6.10 Ruído
6.10.1

Caracterização da Situação de Referência

A situação de referência corresponde à situação em que não ocorre o desenvolvimento do
projeto e, neste caso, coincide com a situação atual. A situação atual em termos acústicos é
apresentada através de mapas de ruído.
Considera-se que o ambiente sonoro atual é representativo da situação de referência uma vez
que, na ausência do projeto em estudo, a situação atual previsivelmente se manteria inalterada.

6.10.1.1 Caracterização do Ambiente Sonoro Atual
A caracterização do ambiente sonoro atual foi desenvolvida através da elaboração de um
modelo acústico cujas fontes de ruído consideradas foram os equipamentos associados às
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instalações da Ambimed (fontes de ruído particular). Este modelo permitiu calcular mapas de
ruído particular para a situação atual.
Quanto aos equipamentos associados à Ambimed e suscetíveis de emitir níveis de ruído
elevados para o exterior, foram identificados in situ no dia 12 de julho pelo técnico da dBwave.i
e posteriormente, inseridos no modelo.
As figuras seguintes exemplificam as medições realizadas e as fontes de ruído identificadas.

Figura 6.51 – Medição de ruído em frente a portão na fachada norte.

Figura 6.52 - Medição de ruído em frente a portão na fachada sul.

Nas figuras seguintes apresentam-se vistas em 3D do modelo acústico criado.
Resumidamente, foi identificada uma fonte no exterior das instalações – o chiller – e os
equipamentos interiores foram caracterizados tendo em conta o ruído que emitem para o
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exterior através de aberturas/janelas/portas/grelhas existentes nas fachadas do edifício.
Portanto, as fontes em área vertical representam o ruído emitido para o exterior através de
pontos sensíveis na fachada e a fonte pontual, identificada por um

na Figura 6.54, representa

o chiller na fachada sul do edifício.

Figura 6.53 – Vista 3D do COGR de Braga, sentido SO (acima) e sentido NE (abaixo)

De acordo com a análise realizada (ver figura seguinte), não existem recetores sensíveis nas
imediações próximas da instalação, estando os recetores sensíveis mais próximos a mais de 600
metros para SO (pequeno núcleo habitacional – P3), a 700 m para norte (centro religioso ATUPO
– P1) e moradias a mais de 800 m para noroeste, na rua do Carvalho (identificado como P2).
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Figura 6.54 – Recetores sensíveis mais próximos das instalações da Ambimed

De seguida, é apresentado o mapa de ruído calculado a 4 metros de altura, para a situação de
referência (ver também Anexo), em termos do LAeq do ruído particular, com todas as fontes de
ruído da instalação em funcionamento (assumido funcionamento contínuo das fontes fixas e
sem considerar o tráfego rodoviário associado à instalação). De notar que, considerando o
horário de funcionamento da UTARH de Braga, se assume o funcionamento em contínuo 24
horas por dia.
Dadas as distâncias envolvidas e a topografia do terreno, e analisando o mapa de ruído abaixo
apresentado, conclui-se que o ruído das fontes fixas da instalação em estudo não tem qualquer
efeito apreciável junto aos recetores sensíveis identificados, estando os valores de LAeq do ruído
particular da instalação abaixo de 30 dB(A) em todos eles.
Estes níveis de ruído particular garantem, automaticamente, o cumprimento do critério
regulamentar de incomodidade nos recetores sensíveis, bem como a ausência de
corresponsabilidade da instalação em qualquer eventual ultrapassagem dos limites para o
critério de exposição máxima.
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Figura 6.55 – Mapa de ruído da situação de referência, para o indicador LAeq do ruído particular, sobre imagem
do Google Earth

Muito embora o ruído de tráfego em vias públicas não seja em geral considerado como fonte de
ruído particular de uma dada atividade ruidosa, procurou-se caraterizar também o efeito
cumulativo do ruído particular da instalação com o do respetivo tráfego associado.
Desta forma, foram considerados os dados de tráfego fornecidos pela Ambimed, constantes do
quadro seguinte, que inclui também já os dados para a situação futura, que serão utilizados mais
adiante neste relatório.
Quadro 6.39 - Volume de tráfego na via de acesso, para as situações atual e futura.

Cenário

N.º rotas por mês

N.º viaturas ligeiras

N.º viaturas pesadas

Atual

593

397

196

Futuro

854

521

333

Com esta base, foi assumida uma distribuição de tráfego típica de uma via de acesso local,
conduzindo aos valores de TMH (Tráfego Médio Horário) indicados no quadro seguinte.
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Quadro 6.40 - Tráfego Médio Horário na via de acesso, para as situações atual e futura.

Cenário

Tráfego Médio Horário
Diurno Entardecer

% de Veículos Pesados

Noturno Diurno Entardecer

Noturno

Atual

1,2

0,8

0,2

33

33

33

Futuro

1,8

1,2

0,3

39

39

39

Como se pode observar, trata-se de volumes de tráfego muito reduzidos. Não obstante, os
mesmos foram introduzidos no modelo, tendo sido atribuídos ao troço relevante da Rua do
Aterro, via que liga estrada N103 à instalação em estudo.
De modo a poder enquadrar o ruído da instalação e do respetivo tráfego gerado, recorreu-se à
informação mais atual disponível (2016) relativamente ao ruído da principal fonte existente nas
imediações e que, inequivocamente, é a estrada N103. Trata-se de uma GIT (Grande
Infraestrutura de Transporte), para a qual estão disponíveis Mapas Estratégicos de Ruído de que
se apresentam os extratos mais relevantes nas figuras seguintes10.

Figura 6.56 –Mapas Estratégicos de Ruído da N103, para os indicadores Lden (acima) e Ln (abaixo)

10

Obtidos na página da IP:
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/gestao-ambiental/areas-deespecialidade/ruido/planos-de-acao-de-ruido/rodovia.
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De modo a facilitar o enquadramento dos mapas de ruído particular da instalação em estudo e
do respetivo tráfego associado, os mesmos são apresentados na figura seguinte em conjunto
com os MER da N103, para os indicadores Lden e Ln.

Figura 6.57 – Mapas de ruído particular e do tráfego associado à instalação, para a situação de referência, e MER
da N103, para os indicadores Lden (acima) e Ln (abaixo)

A observação dos mapas de ruído anteriores revela a reduzida expressão do ruído gerado, quer
pela atividade ruidosa em análise quer pelo tráfego associado à mesma, face ao ruído produzido
pela principal fonte existente na envolvente – a N103. No ponto P1, o mais afetado pelas várias
fontes de ruído consideradas, o ruído proveniente da N103 é largamente dominante. Por
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exemplo, para o indicador Lden, ter-se-á um valor de cerca de 50 dB(A) originado na N103,
contra um valor de menos de 35 dB(A) proveniente da instalação e tráfego associado.
Para além da N103, outras fontes de ruído potencialmente relevantes na envolvente da
instalação em estudo, serão as outras instalações existentes no Ecoparque do Braval, a
Subestação elétrica de Pedralva, da REN, e respetivas Linhas de Muito Alta Tensão associadas,
outras vias rodoviárias próximas.
Não foi no entanto possível obter informação relativamente ao ruído dessas fontes dado que as
mesmas não se encontram representadas nos mapas de ruído municipais de Braga nem de
Póvoa de Lanhoso que, na zona de estudo, incluem apenas o ruído da N103 – de facto, a fonte
de ruído mais relevante.

6.11 Resíduos
6.11.1

Resíduos

Num projeto com este âmbito, o envolvimento dos resíduos nas atividades de exploração e
laboração, tem um enquadramento mais vasto já que além de aspeto ambiental, os resíduos
constituem também a “matéria prima do processo” (um “input”) e um “produto” decorrente do
processo (“output”). Considerou-se assim que seria uma mais valia para este relatório de EIA,
abordar os resíduos como fator ambiental autónomo a apresentar de uma forma mais
desenvolvida e integrada. Apesar dos “resíduos” não serem por norma apontados, noutros EIA,
como um descritor ou fator específico, mas sim como um aspeto mencionado em conjunto com
outros, em capítulos como por ex. a “descrição do projeto”, a “descrição dos de emissões” ou
“efluentes resultantes da laboração”, neste EIA e tendo em consideração a atividade na
instalação atual e futura, e o âmbito do Projeto, esses aspetos encontram-se integrados em
capitulo próprio neste factor Resíduos.

6.11.1.1 Classificação e enquadramento legal dos resíduos
hospitalares atualmente geridos na UTARH
Na situação atual ou de referência, esta instalação a UTARH, tem há mais de 10 anos, uma
Licença de funcionamento (DGS e APA: -DGS/28.1.4.3/3-07.17, e licença Ambiental nº
393/1.0/2016), para diversas operações de gestão de Resíduos Hospitalares Perigosos (RHP),
nomeadamente os resíduos enquadrados, de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (Decisão
da Comissão 2014/955/UE) nos códigos LER do capítulo 18, e outros LER de resíduos líquidos
e/ou fluxos específicos, produzidos na prestação de cuidados de saúde, diagnóstico e
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investigação associados à saúde humana e animal . Nesta mesma instalação existe ainda, a
funcionar, um COGR licenciado pela CCDRNorte com Alvará de Licença nº 2/2019/CCDR-N,
dedicado à Gestão (recolha, armazenamento temporário) de outros resíduos não hospitalares.
Nesta instalação, existe ainda uma Unidade Intermédia de Subprodutos de Origem Animal
categoria 1, com o Número de Controlo Veterinário NSM030, atribuído pela Direção Geral de
Veterinária.
Os resíduos hospitalares enquadrados nos códigos LER do capítulo 18 (Decisão da Comissão
2014/955/EU - Lista Europeia de Resíduos), são ainda classificados de acordo com o Despacho
n.º 242/96 de 13 de agosto, nos grupos I, II, III ou IV. Este despacho determina também que os
resíduos hospitalares são objeto de tratamento diferenciado conforme essa classificação,
estabelecendo normas de gestão no que respeita também ao seu acondicionamento, transporte
e tratamento.
Os quatro grupos de resíduos hospitalares, caracterizam-se designadamente por:


Resíduos Grupo I – resíduos equiparados a urbanos, que não apresentam exigências
especiais no seu tratamento, como por exemplo, resíduos provenientes de serviços
gerais e de apoio (gabinetes, salas de reunião, vestiários, oficinas, jardins), embalagens
e invólucros comuns (papel, cartão, mangas mistas, etc.), resíduos provenientes de
atividades de alimentação, resultantes da confeção e restos de alimentos.



Resíduos Grupo II – resíduos hospitalares não perigosos, que não estão sujeitos a
tratamentos específicos podendo ser equiparados a urbanos, tais como, material
ortopédico, fraldas e resguardos descartáveis não contaminados e sem vestígios de
sangue, material de proteção individual utilizado nos serviços de apoio, embalagens
vazias de medicamentos ou outros produtos de uso clínico, frascos de soro não
contaminados.



Resíduos Grupo III – resíduos hospitalares de risco biológico: resíduos contaminados ou
suspeitos de contaminação, suscetíveis de incineração ou de outro pré-tratamento
eficaz, permitindo posterior eliminação como resíduos urbanos, nomeadamente, peças
anatómicas não identificáveis, resíduos provenientes da administração de sangue e seus
derivados, sistemas utilizados na administração de soros e medicamentos, sacos
coletores de fluxos orgânicos; material ortopédico contaminado ou com vestígios de
sangue, todos os resíduos biológicos provenientes de quartos ou enfermarias de
doentes infeciosos ou suspeitos.
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Resíduos Grupo IV – resíduos hospitalares específicos de vários tipos de incineração
obrigatória, integrando-se neste grupo material cortante e perfurante, produtos
químicos e fármacos rejeitados, citostáticos e material utilizado na sua administração,
peças anatómicas identificáveis.

Os resíduos dos grupos I e II, encontram-se sujeitos ao mesmo tipo de regra, operações de
gestão, processos de tratamento e destino final e que os RU.
Relativamente aos resíduos hospitalares com perigosidade, os grupos III e IV, os que são geridos
maioritariamente nesta instalação, integram, no primeiro caso apenas resíduos com risco
biológico e no segundo resíduos essencialmente com risco químico, o tratamento destes
resíduos é efetuado em instalações licenciadas para o efeito e, de acordo com o mesmo
Despacho n.º 242/96, através de procedimentos distintos consoante o tipo de resíduos e
perigosidade associada (os primeiros por autoclavagem e os segundos por incineração).
Estes resíduos são também classificados, de acordo com a Lista Europeia de Resíduos, LER,
publicada pela decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro, com os códigos do
capítulo 18, nomeadamente os dois grupos III e IV de resíduos perigosos, poderão estar por
vezes associados a onze códigos LER diferentes, o que pode dificultar, para os diferentes atores
em matéria de gestão de resíduos(produtores, transportadores, outros operadores), a relação
entre os dois tipos de classificação destes resíduos ou em contextos de situações em que se
pretenda ter algum tipo de normalização ou fazer algum tipo de correspondência com a gestão
de resíduos hospitalares noutros países da europa. O modo como os diversos países da europa,
fizeram a adaptação dos seus códigos LER aos resíduos hospitalares e, a forma como os resíduos
são classificados e agrupados pela legislação portuguesa, é por ex. diferente da forma como o
faz a legislação espanhola ou inglesa.
Na Portaria n.º 174/97 de 10 de Março, são estabelecidas as regras de instalação e
funcionamento de unidades ou equipamentos de eliminação de resíduos hospitalares perigosos,
bem como o regime de autorização da realização de operações de gestão de resíduos
hospitalares por entidades responsáveis pela exploração das referidas unidades ou
equipamentos.
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Na Unidade de Tratamento e Armazenamento de Resíduos Hospitalares (UTARH), são realizadas
operações de gestão de resíduos hospitalares, a recolha, transporte, armazenamento,
tratamento e eliminação, para os RHP- Resíduos Hospitalares Perigosos, dos grupos III e IV
(Despacho n.º 242/96, de 13/08) e resíduos com as mesmas origens, mas outros fluxos como os
RLP - Resíduos Líquidos Perigosos, os RE Resíduos Especiais (ou específicos) e os REP – Resíduos
Especiais (ou Específicos) Perigosos.

Figura 6.58 - Diagrama dos processos na UTARH atualmente

Os produtores destes Resíduos RHP, RLP, REP e RE, são unidades de prestação de cuidados de
saúde (UPCS) e outras atividades afins ou equiparadas, como as atividades de diagnóstico, de
investigação, ou outras quer na saúde humana quer na saúde animal. As origens, os produtores
de todos esses resíduos e as atividades que desenvolvem, encontram-se de alguma forma
relacionados e integrados na definição de Resíduo Hospitalar, que de acordo com o Decreto-Lei
n.º 178/2006, de 5 de setembro, e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 de junho, são
os “… resíduos resultantes de atividades de prestação de cuidados de saúde a seres humanos ou
a animais, nas áreas da prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou investigação e
ensino, bem como de outras actividades envolvendo procedimentos invasivos, tais como
acupunctura, piercings e tatuagens”.
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6.11.1.2 A instalação o espaço e área geográfica afeta ao
Projeto
As instalações que irão receber o Projeto em estudo neste EIA, “UGR de Braga – Ampliação do
sistema de Autoclavagem e integração do COGR existente” que se localizam na região Norte,
concelho de Braga.
Na situação atual ou de referência, esta instalação, existente há mais de 10 anos, integra uma
UTARH que se encontra licenciada pela DGS e APA, com Licença de funcionamentoDGS/28.1.4.3/3-07.17, licença Ambiental nº 393/1.0/2016, para diversas operações de gestão
de Resíduos Hospitalares Perigosos (RHP), nomeadamente os resíduos enquadrados, de acordo
com a Lista Europeia de Resíduos (Decisão da Comissão 2014/955/UE) nos códigos LER do
capítulo 18, e outros LER de resíduos líquidos e/ou fluxos específicos, produzidos na prestação
de cuidados de saúde, diagnóstico e investigação associados à saúde humana e animal; bem
como no COGR atualmente a funcionar também nesta instalação e licenciado pela CCDRNorte
com Alvará de Licença nº 2/2019/CCDR-N, dedicado à Gestão (recolha, armazenamento
temporário) de outros resíduos não hospitalares. Nesta instalação, existe ainda uma Unidade
Intermédia de Subprodutos de Origem Animal categoria 1, com o Número de Controlo
Veterinário NSM030, atribuído pela Direção Geral de Veterinária.
De acordo com a definição legal são Resíduos Hospitalares “… os resíduos resultantes de
atividades de prestação de cuidados de saúde a seres humanos ou a animais, nas áreas da
prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou investigação e ensino, bem como de outras
atividades envolvendo procedimentos invasivos, tais como acupunctura, piercings e tatuagens.”
UTARH
Operações
As operações e/ou atividades de gestão de Resíduos Hospitalares (RH) ou Resíduos Hospitalares
Perigosos (RHP) que se desenvolvem atualmente na UTARH da Ambimed em Braga, integram,
diversas operações de recolha, transporte, armazenamento temporário, bem como de
tratamento para os RHP com risco biológico, nomeadamente:
i)

o Tratamento por Autoclavagem, código de operação D9 – Tratamento físico-químico,
(conforme anexo da diretiva 2008/98/CE e do DL nº73/2011 de 17/6) para os RHP do
grupo III, que são resíduos com risco biológico (enquadrados nos códigos LER 180103*
e 180203*);
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ii) o Armazenamento temporário (operação de gestão de resíduos D15) de RHP do grupo
IV, resíduos essencialmente com risco químico, que são depois encaminhados para o
Centro Integrado de Gestão de Resíduos (CIGR), instalação de incineração da Ambimed
situada no concelho da Chamusca;
iii) o Armazenamento temporário de resíduos, produzidos nos mesmos locais dos Resíduos
Hospitalares mas que nãos se encontram abrangidos pelos grupos III ou grupo IV. São
Resíduos Líquidos (RL e RLP) e outros resíduos Específicos com e sem perigosidade (REP
e RE), provenientes de unidades de prestação de cuidados de saúde, que têm
essencialmente risco químico e que são depois a partir desta instalação encaminhados
para tratamento (e/ou destino final) em instalações de outros operadores, como os
CIRVER e o CIGR da Ambimed, ou outros licenciados para o efeito.
COGR
Quanto ao COGR Braga existente nesta instalação e a funcionar desde 2019, nele são
desenvolvidas operações e/ou atividades de gestão de Resíduos não hospitalares, que integram,
diversas operações como a recolha, transporte e armazenamento temporário.
O armazenamento temporário de resíduos nesse COGR integra várias tipologias de resíduos,
com origens não hospitalares, com vários códigos LER, que são depois encaminhados (operações
de gestão de resíduos R13 e D15), para outros OGR licenciados para o seu destino final.

Assim, esta instalação que irá receber o projeto possui já todos os espaços e infraestruturas
necessárias à receção das diferentes componentes do mesmo. O incremento proposto do
sistema de Autoclavagem para o Tratamento de resíduos com risco biológico e a existência de
resíduos não hospitalares mas com risco biológico no COGR, permitirá o tratamento destes
resíduos através do sistema de autoclavagem já existente na UTARH.
O quadro seguinte sintetiza os resíduos geridos na instalação UGR, ao longo ano de 2018
apresentando-se a sua tipologia, caracterização, classificação e código de operação de
tratamento e/ou armazenamento, e quantidades de resíduos associadas.
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Quadro 6.41 - Tipologia de resíduos e quantidades recebidas/geridas no ano de 2018 na Instalação Ambimed
Braga
Quantidade recebida/tratada em
2018 na UTARH Braga
Tipologia de Resíduos

CARACTERIZAÇÃO

Código
OPERAÇÃO
PARCIAIS (t/ano)

TOTAIS
(t/ano)

Resíduos com Risco Biológico

Resíduos hospitalares GIII

D9

6362,36

6362,36

RHP Grupo IV

Resíduos hospitalares GIV

D15

645,11

645,11

R13/ D15

0,65

R13

0,17

R13/ D15

92,49

Resíduos embalagens contaminadas

RLP - Resíduos líquidos
perigosos
e
REP - Resíduos específicos
perigosos

Resíduos hospitalares amalgamas
dentarias
Outros resíduos perigosos

93,31

FONTE: Ambimed 2018

Notas:

Os valores apresentados na Coluna "Quantidade recebida/tratada em 2018 na UTRAH Braga" tem por base os dados
do MIRR de 2018 da UTARH Braga.

No quadro acima são apresentados os resíduos decorrentes da atividade principal destas
instalações, e os seus destinos de operação e de destinos, conforme a sua tipologia. Dos
resíduos com risco biológico que são tratados por Autoclavagem nesta UTARH, cerca de 8%
desse total de resíduos são oriundos de Espanha. Quanto aos RHP do grupo IV, despois de
recolhidos nos clientes/produtores, são armazenados temporariamente na UTARH e
posteriormente encaminhados para incineração no CIGR da Ambimed. Os Resíduos líquidos
perigosos

(RLP)

e

Resíduos

específicos

perigosos

(REP)

são

maioritariamente encaminhados para OGR autorizados como o SISAV, o CIGR da Ambimed na
Chamusca, ou por ex. a Metalchem (Nd) para os Resíduos de amálgamas de tratamentos
dentários.
Será ainda de referir que relativamente ao período de tempo analisado na situação de
referência, não existem elementos relativamente ao COGR que se encontra também instalado
nesta UGR, uma vez que essa instalação começou a funcionar em 2019.

Quadro 6.42 - Situação de referência. Exemplos de Resíduos que são produzidos na laboração da instalação (área
administrativa, manutenção logística, etc), na UTARH da Ambimed em Braga.
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Código LER

Designação

Destinos Finais

150101

Embalagens de papel e cartão

Braval/ Mirapapel

150102

Embalagens de plástico

Braval

150103

Embalagens de madeira

Braval

150104

Embalagens de metal

Braval

150110*

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas

Sisav

150202*

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza, vestuário de proteção,
com contaminação química ou outra

Sisav

200101

Papel e cartão

Braval
Fonte: MIRR 2018, AMBIMED

No quadro anterior encontram-se descritos, algumas das possíveis tipologias de resíduos
produzidos, na UGR da Ambimed em Braga em atividades de suporte (processos e atividades de
laboração em áreas sociais e administrativa, manutenção logística, etc).
Esses resíduos, após armazenamento temporário, são encaminhados para operadores de gestão
de resíduos licenciados, privilegiando as operações de valorização e de proximidade, como as
instalações do Ecoparque da BRAVAL, contribuindo assim para o incremento das sinergias com
impactes positivos na redução, das distâncias nos transportes e, da pegada de carbono associada
ao projeto. Situação que é também do conceito de simbiose industrial.

6.12 Clima e microclima
6.12.1

Enquadramento

A área de estudo para o descritor clima está relacionada com a área de influência da estação
climatológica encontrada para obter informações referentes a área envolvente ao projeto,
sendo que a estação mais próxima é presente na cidade de Braga.
Esta caracterização climática é suporte para a análise das condições de dispersão dos poluentes
na atmosfera, o que contribuirá para a avaliação dos impactes previsíveis das emissões gasosas
do projeto na qualidade do ar envolvente.

6.12.2

Clima e microclima na situação de referência

Neste capítulo apresenta-se a análise do descritor clima, com descrição do enquadramento do
local na climatologia nacional e regional.
Para a análise climatológica da área em estudo utilizaram-se as Normais Climatológicas
provisórias de 1981-2010 da estação do IPMA localizada em Braga (Posto Agrário), a mais
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próxima do local em estudo, a uma distância aproximada de oito quilómetros lineares (ver figura
e quadros que se seguem).

Figura 6.59 – Localização da Estação Climatológica e distância ao local de instalação

Quadro 6.43 - Coordenadas da estação climatológica de Braga

ESTAÇÃO

LATITUDE

LONGITUDE

ALTITUDE

Braga

41º33’ N

08º24’W

190

Local da Instalação

41º34' N

08º18'W

451

O clima de Portugal é classificado como temperado mediterrânico, com particularidades
regionais resultantes de fatores como a altitude do lugar e respetiva localização relativa ao
oceano Atlântico e à massa continental da Península Ibérica, as quais contribuem para a grande
diversidade climática do território continental.
No Norte Litoral, predomina o clima temperado mediterrâneo de influência atlântica, com maior
quantidade de precipitação e menor duração da estação seca enquanto que no Sul, as
características do clima temperado mediterrâneo são mais acentuadas;
No Interior, predomina o clima temperado mediterrâneo de influência continental, com menor
quantidade de precipitação e maior amplitude térmica anual. Ainda nas áreas de montanha mais
elevadas, a altitude faz com que se registem temperaturas mais baixas e precipitações mais
abundantes, por vezes, com queda de neve, no Inverno.
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O Instituto Português do Mar e atmosfera (IPMA) disponibiliza as normais climatológicas
provisórias para 1981-2010, que permitem identificar os diferentes tipos de clima para Portugal
Continental, (classificação de Köppen-Geiger, que corresponde à última revisão de Köppen em
1936).
A cartografia obtida para esta classificação climática, permitiu confirmar que na maior parte do
território Continental o clima é temperado (C), verificando-se o Subtipo Cs (Clima temperado
com Verão seco) e as seguintes variedades:
- Csa, clima temperado com Verão quente e seco nas regiões interiores do vale do Douro (parte
do distrito de Bragança), assim como nas regiões a sul do sistema montanhoso MontejuntoEstrela (exceto no litoral oeste do Alentejo e Algarve) (IPMA, 2012);
- Csb, clima temperado com Verão seco e suave, em quase todas as regiões a Norte do sistema
montanhoso Montejunto-Estrela e nas regiões do litoral oeste do Alentejo e Algarve (IPMA,
2012);
- Numa pequena região do Baixo Alentejo, encontra-se Clima Árido – Tipo B, Subtipo BS (clima
de estepe), variedade BSk (clima de estepe fria da latitude média) (IPMA, 2012).

Figura 6.60 - Classificações climáticas de Köppen.

De acordo com o exposto, verifica-se que a área em estudo se situa na zona Csb.

EIA do Projeto de melhoria contínua - UGR Braga

Pag. 207 de 324

Braga insere-se na região Norte, sub-região do Cávado, estando limitada a norte pelo Distrito de
Viana do Castelo, a leste pelo Distrito de Vila Real, a sul pelo Distrito do Porto e a Oeste pelo
Oceano Atlântico.
A caracterização climática do município de Braga, de acordo com a sua EMAAC (Estratégia
Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas) constata um clima temperado com
características mediterrânicas e de influência atlântica proveniente dos ventos de oeste
canalizados ao longo dos seus vales. Este transporte de grandes massas de ar húmido mantém
a humidade relativa em 80%.
O clima caracteriza-se pela presença de quatro estações bem definidas, apresentando invernos
frescos a frios, com influência da zona litoral e do Vale do Cávado na amenização das
temperaturas, e verões de quentes a confortáveis, no sentido do litoral para o interior.
Ao nível da precipitação, os totais anuais médios são superiores a 1400 mm, com maior
intensidade nas épocas de outono, inverno e primavera.
A temperatura média anual situa-se entre os 12,5°C e os 17,5°C, verificando mínimas na ordem
dos 4,1ºC e máximas nos 27,5ºC. A insolação anual é de aproximadamente 2300 horas.

Figura 6.61– Distribuição típica mensal das temperaturas médias do ar – Braga (IPMA)

Relativamente ao regime pluviométrico este é marcado por sazonalidade entre os meses de
verão, mais secos e os restantes, mais húmidos, com destaque para Janeiro e Dezembro.
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Figura 6.62– Distribuição típica mensal da Precipitação – Braga (IPMA)

Em termos médios, os valores mínimos registados estabelecem-se nos 24,1 mm (no mês de
Julho) enquanto que os valores máximos atingem os 231,4 mm (no mês de Dezembro).
A evaporação média é de 2,9 mm/dia atingindo o valor máximo no verão na ordem dos 4,6
mm/dia. Os valores no inverno atingem o mínimo, na ordem dos 1,6 mm/dia.
Os ventos (a 60m) registam-se de forma regular durante todo o ano, com menor intensidade
entre Junho e Setembro, podendo variar entre os 14,4 km/h e os 18,4 km/h. A média situa-se
16,7km/h.
Pelos aspectos climáticos descritos verifica-se a consistência do local em estudo com a respetiva
área de classificação climática de Köppen-Geiger, apresentando as características de
temperatura, pluviosidade, humidade e insolação coerentes com um clima temperado de Verão
seco e suave Csb.

6.13 Alterações climáticas
6.13.1

Enquadramento

As Alterações Climáticas (AC) constituem-se como descritor ambiental numa relação
bidirecional com o projeto. Assim, para além da tradicional abordagem no EIA relativa à
avaliação dos aspetos do projeto que contribuem para o agravamento, mitigação e adaptação
às Alterações Climáticas, são também considerados, no sentido oposto, os efeitos que as
Alterações Climáticas podem ter sobre o projeto, traduzidos principalmente nos riscos
associados à segurança e condições de operação nas instalações.
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Percebendo-se as Alterações Climáticas como um fator ambiental sobre o qual o projeto terá
um impacte e reconhecendo também que o descritor é ele próprio um efeito das atividades
humanas, define-se então enquanto um descritor ambiental compósito, em que os impactes são
decorrentes dos impactes que ocorrem em outros descritores ambientais como o Clima e
Microclima, Qualidade do Ar, Recursos Hídricos e Qualidade da Água, Águas residuais, Saúde ou
Resíduos. Desta forma, a avaliação a realizar no EIA contemplará os resultados obtidos para
estes descritores.
Dado que o projeto é desenvolvido exclusivamente nas instalações já existentes, tendo como
principal objetivo a melhoria da capacidade interna, não são expectáveis impactes negativos
significativos nas fases de instalação, exploração e desativação nem apresenta questões
relevantes em matéria de vulnerabilidade em termos de alterações climáticas. Importa, no
entanto, a análise deste descritor à luz dos Programas e Planos relacionados, nomeadamente o
Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030), a Estratégia
Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Braga (EMAAC Braga) e o Roteiro para a
Neutralidade Carbónica 2050.
O PNAC 2020/2030 é o instrumento orientador para a consideração de políticas e medidas no
setor em análise (resíduos), nomeadamente para assegurar uma trajetória sustentável de
redução das emissões nacionais de gases com efeito de estufa (GEE), de forma a contribuir para
alcançar as metas nacionais estabelecidas.
A EMAAC Braga pretende promover, em todo o território municipal, uma resposta coerente às
múltiplas problemáticas relacionadas com as alterações climáticas e colocar o município na linha
da frente a nível nacional, no que diz respeito a estas matérias, desenvolvendo para o efeito
uma análise da situação actual e cenários futuros, que facultam também o contexto de relevo
em que se insere o projecto.
Refere-se ainda o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 como documento de referência
para o estudo em questão dado que sintetiza um conjunto de aspectos com influência nas
emissões de GEE’s para que seja possível a transição para a neutralidade carbónica, colocandose em evidência para o caso concreto os pontos relativos à indústria, ao transporte e aos
resíduos.

6.13.2

Alterações climáticas na situação de referência

A situação de referência para as Alterações Climáticas é caracterizada tendo em conta três
vertentes, desenvolvidas de seguida.
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Vertente 1: Caracterização integrada, decorrente do conjunto dos fatores relacionados
Em termos gerais a caracterização dos fatores interrelacionados com as Alterações Climáticas e
com relevância para o enquadramento do local em estudo, como é o caso do Clima e Microclima,
a Qualidade do Ar, os Recursos Hídricos, Água e Águas residuais, a Saúde e Resíduos, apresentam
para a situação de referência um comportamento e evolução expectáveis e coerentes com os
comportamentos e tendências previstos para a área de implementação do projeto.
Mais especificamente e por fator, verifica-se que:
- Para o Clima e Microclima: o local em estudo, apresenta as sazonalidades características de
temperatura, pluviosidade, humidade e insolação, consistentes com a respetiva área de
classificação climática de Köppen-Geiger, sem especificidades a assinalar;
- Para a Qualidade do Ar: verifica-se a predominância de ventos nordeste com velocidades a
variar entre os 2,7 km/h e os 4,2 km/h, onde as principais fontes emissoras cumprem os limites
legais estipulados (proteção da saúde humana) e onde os valores de concentração mais
elevados, para todos os poluentes em estudo, se devem à contribuição das emissões associadas
a fonte externa ao projeto em estudo. Relativamente ao funcionamento interno, as fontes
emissoras antropogénicas são fontes pontuais e o funcionamento de máquinas não rodoviárias.
- Para os Recursos Hídricos: Distinguem-se entre os recursos hídricos superficiais da bacia
hidrográfica do rio Ave (precipitação média anual entre os 900 e 3 900 mm) e os recursos
hídricos subterrâneos do sistema aquífero do Maciço Antigo. Actualmente as instalações
encontram-se totalmente cobertas, sendo as águas pluviais exclusivamente decorrentes das
coberturas existentes e colectadas por um sistema de drenagem de águas pluviais que, em
conjunto com as restantes águas pluviais do ecoparque, são encaminhadas para um ponto de
descarga identificado para o efeito. A água utilizada no processo provém da rede municipal não
sendo utilizadas outras captações de água.
- Para as Água e Águas residuais na situação de referência, e enquadrando-se a instalação numa
região onde a existência de períodos de seca pode levar a períodos de escassez de recursos
hídricos, face essa situação, na atual instalação, a UTRH, são já desenvolvidas, na exploração da
instalação, boas práticas na gestão destes recursos (em termos quer de quantidade, quer de
qualidade) com a minimização de consumo de agua de abastecimento (com consequente
minimização da rejeição de águas residuais), através de processos internos como a recirculação
de água, nos sistemas de arrefecimento da água e na higienização de contentores;
- Para a Saúde: não existem fatores de relevo a assinalar na caracterização de referência, sendo
de referir apenas a própria atividade de gestão de Resíduos Hospitalares, que apresentará um
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potencial de risco na operação interna, mas que externamente contribui para a diminuição do
risco associado á gestão de resíduos, e cujo impacto positivo será crescente face ao aumento da
capacidade de resposta ás necessidades atuais e futuras que poderão ser incrementadas pelos
efeitos das alterações climáticas, conforme analisado e previsto na resposta do presente projeto
em estudo.
- Para os Resíduos: a situação de referência para o local em estudo reporta-se a uma Unidade
de Tratamento e Armazenamento temporário de Resíduos Hospitalares (UTARH), já existente e
licenciada há mais de dez anos, para a gestão de Resíduos Hospitalares Perigosos e que tem
vindo a preparar-se continuamente para a melhoria e maior capacidade de gestão, como é o
caso do próprio projeto alvo deste EIA.
Vertente 2: Caracterização dos fenómenos climáticos extremos ou riscos naturais, registados em
estações climatológicas presentes na área de implantação do projeto.
A utilização das séries temporais da estação climatológica nº 023 de Braga, (Lat.: 41º33’N; Lon.:
08º24’W; Alt.: 190m) permite perceber o comportamento das variáveis Temperatura e
Precipitação, no período de 1941 a 2006, com as normais climatológicas disponíveis (provisórias)
para o intervalo 1981 a 2010.
Temperatura
As normais climatológicas da Temperatura do ar seguem a distribuição expectável, registandose os valores mais baixos entre janeiro e abril e novembro e dezembro, com temperaturas
mínimas em média inferiores a 8ºC, enquanto que os meses de julho e agosto registam os
valores de temperatura máxima mais elevados, mas ainda assim relativamente amenos, em
média a rondar os 28ºC.

Figura 6.63– Normais Climatológicas para a Temperatura do Ar, estação de Braga (IPMA)
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As temperaturas registadas na área de implementação do projecto não apresentam valores
extremos (positivos ou negativos) que influenciem ou causem impacte significativo no projecto,
sendo de referir ainda que as anomalias às normais climatológicas neste parâmetro
(apresentadas na Figura 6.23) apresentam desvios na ordem de 1ºC em ambos os sentidos,
significando que no futuro, se estas tendências se verificarem de forma mais constante, poderá
registar-se maior amplitude térmica entre estações, com invernos mais frios e verões mais
quentes dos que registados actualmente, mas ainda assim mantendo-se num intervalo de
valores considerado ameno, sendo apenas relevante o seu acompanhamento e monitorização.

Figura 6.64 – Registo de Anomalias na temperatura do ar face às normais climatológicas, estação de Braga (IPMA)

Precipitação
As normais climatológicas relativas à precipitação registam enquanto meses mais chuvosos o
período de Outubro a Dezembro, meses em que a precipitação máxima diária pode atingir os
220,2 mm. Os meses entre Junho e Agosto representam os meses com menor intensidade de
precipitação, registando-se valores mínimos na ordem dos 22 mm.
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Figura 6.65 – Distribuição típica mensal das médias de precipitação (IPMA)

A Precipitação é um fator climático com maior influência sobre o projeto, quando comparado
com a Temperatura, considerando as ocorrências registadas na região e corroborando com os
resultados apresentados pela EMAAC Braga, que indicam que os principais impactos climáticos
observados no município estão geralmente associados à precipitação excessiva/inundações e
danos e precipitação excessiva/deslizamento de vertentes.
A análise do desvio às normais climatológicas verifica uma elevada variabilidade, mas sem uma
tendência definida já que na série temporal disponível se verifica que metade dos anos existem
precipitações superiores à média e na outra metade com precipitações inferiores. Este
comportamento, sem uma tendência clara de evolução, alerta para a importância de o projeto
estar adaptado para ambas as situações: secas e cheias.

Figura 6.66– Registo das anomalias da precipitação face às normais climatológicas (IPMA)

Como as normais climatológicas dos elementos climáticos aqui referidos se referem a valores
médios e a análise do clima e microclima é realizada em detalhe em secção própria, interessa
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neste caso analisar a situação de referência do parâmetro Alterações Climáticas na área de
implementação do projeto, caracterizando os fenómenos ou eventos extremos que aí tendem
a ocorrer. Para este efeito, e face à existência da EMAAC recorreu-se à informação aí
disponibilizada, nomeadamente a presente na tabela dos principais eventos climáticos e
impactos identificados no levantamento realizado pelo Município de Braga e que é transposta
de seguida no quadro abaixo.
Quadro 6.44 – Transposição da tabela d dos principais eventos climáticos e impactos identificados no
levantamento realizado pelo Município de Braga, presente na EMAAC Braga
Eventos climáticos

Impacto

Consequência

Precipitação excessiva/
inundações e danos

 Danos em edifícios,
infraestruturas e seu conteúdo
 Danos para a saúde
 Danos para a vegetação e
alterações na biodiversidade

Precipitação excessiva/
deslizamento de
vertentes

• Danos para a vegetação
• Danos em edifícios

Temperaturas elevadas e
ondas de calor

 Aumento do risco de incendio e
ocorrência de incêndios
• Danos para a saúde

• Aumento do número de óbitos e
de doenças respiratórias
• Aumento da afluência aos
serviços de urgência das unidades
hospitalares e aumento do número de
internamentos hospitalares
• Danos nos setores da floresta e
da agricultura

Vento forte

• Danos em edifícios e seu
conteúdo
• Danos para a vegetação
• Acidentes pessoais

Temperaturas
baixas/ondas de frio

• Danos para a saúde

Perda de vegetação, nomeadamente
queda de
ramos/árvores
• Estragos em estruturas
montadas ou suspensas
• Prejuízo para a saúde e eventual morte
• Maior ocorrência de doenças
relacionadas com o frio

 Condicionamentos de
tráfego/encerramento de vias
• Falhas de energia/Queda de cabos
elétricos
• Prejuízos significativos inerentes
dos danos em edifícios e infraestruturas
 Perda de vegetação, nomeadamente
queda de ramos/árvores
• Prejuízos materiais

Ainda assumindo a EMAAC enquanto instrumento de relevo e referência para as questões das
Alterações Climáticas no concelho de Braga, é necessário referir a constatação das projeções
climáticas que apontam para o município a potencial diminuição da precipitação total anual e o
potencial aumento das temperaturas, em particular das máximas no verão e no outono,
intensificando a ocorrência de verões mais quentes e secos. É projetado, ainda, um aumento da
frequência de ondas de calor e de eventos de precipitação intensa ou muito intensa.
Nesta vertente pode concluir-se que as alterações climáticas são um processo dinâmico que está
em curso e que urge conhecer e compreender, pois representam riscos patrimoniais e humanos,
sendo exemplo disso os riscos relacionados com eventos extremos (cheias e secas), aumento da
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frequência e intensidade das ondas de calor, o aumento de doenças associadas à poluição do ar
e alérgenos, as alterações na distribuição e incidência de doenças transmitidas por vetores e
alterações da disponibilidade e qualidade da água e toxinfeções, entre outras.
São de referir ainda outras consequências das alterações climáticas, como as mudanças
significativas na distribuição geográfica e sazonal das características meteorológicas e o
agravamento de riscos mistos (naturais e antropogénicos).
A região do Cávado, onde Braga se insere, tem registado um aumento do índice de risco de
incêndio de nível elevado nos últimos anos (Figura 6.26).

Figura 6.67– Mapa da Região Cávado e sua classificação face ao risco elevado de incêndio (portaldoclima.pt)

Considerando o potencial de agravamento dos fenómenos climáticos extremos aqui abordados,
faz-se uma forte referência à importância da Análise de Risco que integra este relatório, já que
para além da ocorrência destes fenómenos existem também associados resultados diretos com
potencial de prejuízo para as populações, constituindo-se assim esta análise de risco um
instrumento essencial para a antevisão destes fenómenos e suas consequências sobre o
território, numa perspetiva de plano de ação para a mitigação dos efeitos das Alterações
Climáticas.
Projecções Climáticas
As projecçõe climáticas para Braga constatam uma progressão dos efeitos climáticos extremos,
conforme referido acima, sendo suportado pelos dados e figuras disponíveis no Portal do Clima
(dados relativos aos cenários climáticos até ao final do séc. XXI para as estações meteorológicas/
climatológicas do IPMA instaladas nas capitais Distrito).
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Relativamente às evoluções da temperatura, todos os cenários climáticos apontam para o
aumento das temperaturas na região (Error! Reference source not found.). Em termos gerais,
de acordo com o cálculo do valor mensal do Palmer Drought Severity Index (PDSI) por décadas
para Portugal Continental realizado pelo IPMA para verificar a evolução dos episódios de seca
suporta-se um cenário de intensificação da frequência de secas, já que esta é a tendência
verificada nas duas últimas décadas. No entanto, para a região em análise (Braga – Cávado) e
relativamente à evolução da precipitação, os cenários futuros apontam para alguma diminuição
nas quantidades de precipitação anuais, sem que se registe um decréscimo acentuado (Error!
Reference source not found.), o que não invalida a ocorrência de eventos extremos tal como
descrito na Error! Reference source not found.).

Figura 6.68- Gráfico da evolução da anomalia da média anual da temperatura, cenários para a estação de Braga
(portaldoclima.pt)

Figura 6.69-Gráfico da evolução da anomalia da média anual da precipitação, cenários para a estação
de Braga (portaldoclima.pt)
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Vertente 3 – Matriz energética
As instalações já existentes que constituem a unidade onde ocorrerá a intervenção a que o
presente projeto se refere apresentam, segundo a auditoria energética realizada (ano de
referência: 2014) uma matriz energética dominada pelo consumo de gás propano, num mix
constituído ainda por eletricidade e gasóleo/diesel, tal como expresso no quadro que se segue.
Quadro 6.45 – Matriz energética dos consumos da UTRH Braga, em TEP (2014)

Consumo Anual
tep

%

ton CO2 eq

Propano

146,5

72

386

Electricidade

55,6

27

122

Gasóleo

1,7

1

5

Total

203,8

100

513

De referir que a atual instalação de Braga se encontra sobredimensionada relativamente à sua
capacidade de tratamento de resíduos e a sua operação pode ser optimizada, como previsto
com a inclusão de um terceiro autoclave.
As atividades relacionadas com a operação da atual unidade e com relevo para a análise da
situação de referência em particular para a matriz energética referem-se à operação deste
terceiro autoclave e ao transporte de contentores para a unidade incluindo-se aqui os fatores
frota, número de viagens e distâncias médias percorridas como os mais relevantes para as
estimativas de consumos.
No fator Ar é apresentado o cálculo relativo à situação de referência do transporte de resíduos
para a unidade enquanto fonte móvel de emissões de poluentes.
No presente descritor realiza-se a sua conversão em termos energéticos médios considerandose o valor de referência actual de 1.980.944 km anuais percorridos, o que responde a um
consumo global de 335.494 litros de gasóleo (292,74 tep) e a 906,98 ton CO2eq por ano.
Considerando o aumento da capacidade de tratamento integrando a inclusão de um terceiro
autoclave, aumentará o número de ciclos de autoclavagem, permitindo uma optimização da
unidade numa lógica de racionalidade económica e ambiental, dispensando a multiplicação de
infraestruturas semelhantes noutras localizações, permitindo dar uma resposta positiva na
gestão de resíduos na região onde se insere.
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No sentido inverso, deve ser também considerado o consumo energético associado ao
transporte e no tratamento destes resíduos, havendo necessariamente um aumento deste
consumo decorrente do actual aumento de capacidade em estudo.

O aumento do consumo de energia não significa linearmente um contributo nas emissões de
CO2 para a atmosfera, já que o mesmo pode acontecer com recursos a fontes renováveis para a
supressão das necessidades energéticas.
Relativamente ao projeto (que visa uma maior eficiência na gestão de resíduos hospitalares
perigosos), a sua não existência representaria menos um contributo para as metas do Programa
Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC), cujos valores sectoriais (para os resíduos)
estabelecem reduções na ordem dos 25 a 34 % de emissões até 2030 (de acordo com os cenários
Alto ou Baixo, respetivamente). Isto significa também que o projeto da UGR contribui, em parte,
positivamente para o combate e para as medidas de adaptação às Alterações Climáticas.
No final da situação de referência para o fator Alterações Climáticas, considerando as três
vertentes abordadas e dada a complexidade associada às Alterações Climáticas, salienta-se que
uma eventual desaceleração e minimização de efeitos negativos é possível apenas através de
uma intervenção sistémica nas componentes económicas, sociais e ambientais, numa escala que
extravasa o objeto do projeto apresentado, mas para o qual este pode contribuir desde de que
assuma uma abordagem integrada e em linha com as PPP actualmente em vigor (e em particular
com os referidos PNAC 2020/2030, Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 e EMAAC Braga).

7. Descrição

das

principais

ações

geradoras

de

efeitos

significativos do projeto no ambiente
As principais ações geradoras de efeitos sobre o ambiente far-se-ão sentir ao longo das
diferentes fases do ciclo do projeto, sendo que a magnitude e significância destas ações é
variável, sendo prática corrente diferenciá-las pelas fases de construção, exploração ou
operação e desativação ou desmantelamento.
Neste caso em particular, porque o projeto se desenrola numa unidade já existente, a UTARH
de Braga, e porque não vão ocorrer trabalhos de construção, optou-se por designar esta
primeira fase por fase de instalação.
São a seguir apresentadas as principais atividades a desenvolver no âmbito de cada fase do
projecto com potencial para provocar efeitos significativos no ambiente; sendo as mesmas
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avaliadas em detalhe para cada fator ambiental no âmbito do capítulo 7, relativo à avaliação de
impactes.

7.1

Fase de Instalação

Durante a fase de instalação proceder-se-á à reorganização do espaço de armazenamento
interno com vista ao armazenamento dos resíduos pertencentes aos novos códigos LER a
autoclavar,

em

espaço

adequado,

com

possível

armazenamento

em

altura

e

estruturas/materiais de delimitação de espaço.
Estes trabalhos têm o potencial de gerar poeiras ou de causar algum incidente durante a
deslocação de materiais que conduza a que possam ser vertidas matérias. No entanto,
considerando que estes trabalhos decorrerão no espaço interior da UTARH, devidamente
coberto e fechado (o que minimiza ventos responsáveis pelo arrastamento de poeiras) e
devidamente impermeabilizado e cujas escorrências são devidamente encaminhadas, não se
perspetivam neste âmbito impactes significativos (consultar para maior detalhe as secções
relativas à avaliação de impactes para os fatores Ar e Águas no próximo capítulo).

7.2

Fase de Operação

Durante a fase de exploração ou operação, proceder-se-á às atividades normais da UTARH que
é simultaneamente de tratamento de resíduos, por um lado e armazenamento temporário de
resíduos por outra.
Considerando o novo conjunto de operações, existirá a referir como principal efeito positivo
sobre o ambiente o correto encaminhamento de resíduos não hospitalares com potencial de
contaminação biológico, com vista ao seu tratamento para erradicação do potencial de
contaminação dos mesmos; um impacte muito significativo e de elevada magnitude,
considerando que a área de influência do projeto cobre diferentes regiões centro e sul do
território nacional.
A avaliação de impactes positivos e negativos decorrentes da operação, para os diferentes
fatores ambientais, é analisada em maior detalhe no âmbito do capítulo 8 – Descrição dos
Impactes Ambientais.

7.3

Fase de Desativação

No âmbito da fase de desativação, importará a desativação completa da Unidade.

EIA do Projeto de melhoria contínua - UGR Braga

Pag. 220 de 324

Neste caso, atendendo a que a UGR se encontra integrada no interior do Ecoparque da Braval,
as atividades de desativação correspondem apenas à desmontagem completa dos
equipamentos existentes no interior da instalação, e ao transporte de equipamentos e
materiais.
Os principais efeitos destas atividades sobre o ambiente, incidem sobre os fatores ruído,
emissão de poeiras e resíduos, que não se esperam significativos considerando a localização da
unidade dentro do Ecoparque da Braval (onde não só existem atividades ruidosas e geradoras
de algumas poeiras, mas onde existe também capacidade para absorver grande parte dos
resíduos de construção e demolição gerados), e o elevado afastamento das populações. Ainda
assim, os efeitos das atividades da fase de desativação são analisados em maior detalhe no
âmbito do capítulo que se segue (capítulo 8, relativo à descrição dos Impactes Ambientais).

8. Descrição dos Impactes Ambientais
8.1.Sócio-economia
8.1.1. Introdução
Como foi já referido no âmbito da secção de caracterização do ambiente afetado, ao nível do
capítulo da Componente Social, a análise dos impactes integra tanto aspetos relativos a uma
dimensão socio-económica, como aspetos referentes a uma dimensão psicossocial.
O presente projeto não contempla fase de construção tendo em conta que a introdução do 3º
autoclave na AMBIMED não implica a construção de novas infraestruturas, uma vez que o
mesmo já se encontra instalado.

8.1.2. Fase de exploração
Postos de trabalho
O presente projeto contempla a criação de 2 postos de trabalho (MOTORISTAS), sendo este
impacte apesar de positivo e direto de reduzida magnitude e significância.
Transporte
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No que concerne ao transporte, prevê-se um acréscimo de deslocações 44% de veículos ligeiros
e pesados diários afetos ao projeto de melhoria contínua.
Os principais impactes decorrentes do transporte prendem-se com a circulação dos pesados e
situações incomodativas em termos de qualidade do ar e odores que possam surgir nos
aglomerados atravessados pelas vias de acesso ao Eco Parque da Braval. No entanto, tendo em
conta o volume de tráfego de pesados atualmente gerado pelo Eco Parque Braval, o acréscimo
de apenas 2 veículos pesados semanal, considera-se o impacte apesar de negativo, de reduzida
magnitude e significância; particularmente se considerada a avaliação dos efeitos do projeto
sobre o ambiente realizada no âmbito do fator qualidade do ar.
Interferência com a qualidade de vida das populações
Como já foi referido no capítulo da Caracterização do Ambiente Afetado a edificação mais
próxima do local do projeto dista mais 700m.
De salientar que o projeto se encontra integrado nos loteamentos da Braval, permitindo
assegurar a concentração de atividades industriais num local devidamente infraestruturado e
planeado para o efeito, assegurando o afastamento a núcleos urbanos. Considerando não só a
distância às povoações, mas também a informação proveniente da análise de impactes relativos
aos descritores qualidade do ar e ruído, não são esperados quaisquer impactes negativos a este
nível.
Na verdade, são até esperados impactes positivos ao nível da melhoria da segurança e da
qualidade de vida das populações em geral uma vez que será realizada uma gestão adequada
de resíduos com risco biológico e que neste momento se encontram a ser tratados como
resíduos urbanos – impacte positivo, direto, de elevada magnitude e significativo.
Por outro lado, a otimização da capacidade destas instalações e a não construção de outra
exclusiva para os fins anteriormente descritos, permite reduzir impactes ao nível da qualidade
do ar, transportes e ruído. Se é verdade que trará acréscimos ao nível destes indicadores,
também é verdade que este acréscimo será bastante mais reduzido que a criação de uma
unidade de raiz.

8.1.3. Fase de desativação
Nesta fase espera-se a cessação de alguns impactes positivos que ocorrem durante a fase de
exploração, decorrentes da extinção dos postos de trabalho dos trabalhadores, com implicações
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ao nível do desemprego, da redução dos níveis dos rendimentos, e da qualidade de vida dos
mesmos e respetivo agregado familiar; salientando-se no entanto a baixa magnitude dos
mesmos.
Por outro lado é igualmente expectável a cessação de alguns impactes negativos não
significativos identificados para a fase de exploração, e que derivam da cessação do transporte
de resíduos. Contudo, tendo em conta a existência de diversas indústrias similares nas
proximidades da área de estudo, estes impactes consideram-se desprezíveis (tal como
identificado no âmbito do fator de qualidade do ar, considerando tanto a situação de referência
como a secção dos efeitos do projeto sobre o ambiente).

8.2.Saúde humana
8.2.1. Considerações gerais
De forma representativa e conforme documento técnico da OMS1 que analisa algumas questões
de base nas inter-relações entre os impactes na saúde e no ambiente e/ou o meio envolvente,
a figura seguinte resume de forma sistemática essas inter-relações e as interdependências entre
fatores ambientais e os variadíssimos aspetos ou determinantes da saúde e do bem-estar das
populações.
As inter-relações e as interdependências entre fatores ambientais e aspetos ou determinantes
da saúde e do bem-estar das populações, bem como a análise e avaliação do impactes potenciais
do projeto na Saúde humana, serão avaliados de forma integrada com outros fatores, como a
vulnerabilidade do projeto às alterações climáticas, o clima, recursos hídricos água e águas
residuais, o ar, os resíduos e, na forma como esses fatores e o projetos se pode também
relacionar com os diferentes aspetos que integram o conceito de Saúde humana.
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Figura 8.2.1.1 – Os principais aspetos ou determinantes da Saúde humana e do Bem-estar

Fonte: Nowacki et al. (2010) adapted from Barton & Grant (2006)

Na avaliação dos efeitos dos fatores ambientais na Saúde humana, será importante ter em
linha de conta além, das características desses fatores, a sua multiplicidade, intensidade,
sinergia, efeitos cumulativos, as características (reativas) dos próprios indivíduos,
designadamente com a sua capacidade de adaptação e o seu histórico natural de doença, para
além da idade, sexo e estado físico11 , e a forma e/ou a sua intensidade com que estes efeitos
dos fatores ambientais se manifestam e como os indivíduos estão organizados coletivamente,
ou seja a vulnerabilidade das populações e dos territórios.

8.2.2. Metodologia de caracterização e avaliação
De entre outros documentos consultados, e analisados para a elaboração do estudo este fator
neste EIA, considerou-se o PNAAS, que é analisado nos parágrafos seguintes e de forma
integrada com o projeto, nos seus objetivos, estratégia, vetores de intervenção e domínios na
interface Ambiente e Saúde e ações, bem como outros documentos técnico legais e/ou
estratégicos como o ENAAC e o EMAC de Braga, que é também estudado de forma integrada
com o fator Alterações Climáticos analisado neste EIA.

11

Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde 2008-2013 (PNAAS), APA e DGS
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Será importante destacar que, para uma metodologia de trabalho a utilizar é importante
considerar a necessidade de ser efetuada uma abordagem integrada e global «Ambiente e
Saúde», por oposição a uma intervenção vertical e sectorial, que tem como objectivo uma
melhor compreensão das inter-relações existentes entre determinados factores de risco de
natureza ambiental e os seus efeitos na saúde humana.
Simultaneamente, será também importante referir conforme é reconhecido no PNAAS, que a
causalidade multifactorial de muitas doenças torna difícil avaliar a contribuição relativa dos
diferentes factores para a morbilidade e a mortalidade das populações. Aspetos do PNAAS com
relevância para da Saúde humana a análise e avaliação são analisados em subcapítulo próprio.
Na avaliação deste fator, e além da relação e interação entre a Saúde Humana e outros fatores
ambientais, foram sujeitos a análise aspetos como:
 Identificação e caracterização dos diferentes riscos e impactes potenciais que possam
ocorrer com o projeto e ter alguma ação direta ou indireta na Saúde Humana;
 Identificação de aspetos da saúde humana suscetíveis de serem afetados, pelo projeto;
 Os efeitos positivos e negativos na Saúde humana e população, da zona, inerentes ao
desenvolvimento deste Projeto, bem como a valia ou impacte potencial (positivo ou
negativo) da sua existência ou inexistência, para as populações nos diferentes âmbitos, local,
regional e nacional;
 Monitorização e medidas minimizadoras e mitigadoras dos impactes potenciais do projeto
na Saúde humana
Destaca-se nesta análise e avaliação, que
integra este EIA em termos de Saúde
Humana, a forma como este fator se
relaciona

e

interage

com

aspetos

ambientais, tendo sido por isso cruzada
informação com outros fatores ambientais,
como o Clima e as Alterações Climáticas, os
Resíduos, os Recursos Hídricos, a Água e
Águas residuais, o Ar, a Análise de Risco e a
população e outros aspetos demográficos
para a região, que integram a Socioeconomia.

EIA do Projeto de melhoria contínua - UGR Braga

Pag. 225 de 324

8.2.3. O projeto e o Plano Nacional de Ação para o Ambiente e
Saúde (PNAAS)
Na linha das recomendações e princípios orientadores preconizados no âmbito daquilo que a
OMS considera na correlação entre ambiente e saúde, torna-se necessária uma melhor
compreensão das relações causa-efeito entre os fatores ambientais e os respetivos efeitos na
saúde humana, associadas ao projeto
O PNAAS é um Plano de natureza transversal, tendo como matriz enquadradora as necessidades
de saúde identificadas no seio da população, no que concerne à sua inter-relação com o
ambiente. O PNAAS faz também menção ao Quadro de Referência Estratégico Nacional, relativo
ao mesmo período em que o plano foi efetuado, 2007- 2013, relativamente ao qual destaca as áreas
dos resíduos domésticos e industriais; a gestão, distribuição e tratamento de água; a promoção
de transportes urbanos limpos; e a prevenção do risco, como vertentes com implicações na
qualidade da saúde dos indivíduos. A abordagem e integração de diferentes aspetos de Saúde e
de Ambiente, no PNAAS, e uma vez que a análise nele desenvolvida e as ações (e grupos de
trabalho) que perspetiva vir a desenvolver a nível nacional, constituem estratégias de ação, a
sua aplicação ou relação direta na análise e avaliação da saúde neste EIA, dado o seu carater
estratégico e de desenvolvimento de grupos de trabalho temáticos, não será de aplicação direta,
contudo existem conceitos que integram quer os objetivos e os vetores de intervenção, quer os
domínios prioritários de intervenção, e as ações programáticas, quer os determinantes de saúde,
consignados no Plano que poderão ser analisados neste fator saúde e nas suas relações
possíveis com o Projeto.
Assim, de entre os principais objetivos definidos no PNAAS, dois deles como: i) intervir ao nível
dos fatores ambientais para promover a saúde do indivíduo e das comunidades a eles expostos;
ii) sensibilizar, educar e formar os profissionais e a população em geral, por forma a minimizar
os riscos para a saúde associados a fatores ambientais, integram aspetos que podem ser
analisados no contexto deste projeto.
De entre os cinco vectores de Intervenção do PNAAS poderão ser dois, o vetor II, que visa
diminuir os impactes na saúde resultantes da exposição a factores de risco ambientais, através
de medidas de prevenção, controlo e minimização de risco, e o vector III visa dotar o público em
geral e os profissionais de sectores específicos de saberes e competências que lhes permitam
ajustar a percepção do risco ao risco real, aqueles que terão aspetos passiveis de serem aqui
integrados na análise deste fator
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Nos Domínios Prioritários de intervenção do PNAAS destacam-se: a água; ar; solo e
sedimentos; químicos; alimentos; ruído; espaços construídos; radiações; e fenómenos
meteorológicos.
São ainda consideradas no PNAAS, alguns exemplos de perturbações na saúde, patologias
ou outros elementos que podem causar morbilidade, face a alguns domínios, aspetos ou
fatores ambientais, tais como:
 as doenças respiratórias, incluindo asma, poderão ser agravadas devido a factores
presentes aos Domínios ar, alimentos, espaços construídos e fenómenos meteorológicos;
 perturbações do desenvolvimento (fetal ou infantil) estão associadas aos Domínios ar, solo
e sedimentos, químicos e alimentos;
 a resposta imunológica pode ser alterada por exposição ao solo e sedimentos, químicos,
alimentos e radiações;
 doenças de pele foram associadas ao Domínio ar, químicos, alimentos, espaços construídos
e radiações;
que no âmbito deste projeto não são expectáveis perturbações da saúde desta índole, com ele
relacionadas.
Será também de referir que conforme é também reconhecido no PNAAS, continuam a existir
lacunas de conhecimento sobre a distribuição regional dos impactes na saúde resultantes da
exposição a fatores de risco ambientais, assim como da magnitude ponderada da influência
destes mesmos fatores na morbilidade populacional. Esse contexto não é apenas nacional, pois
o próprio plano faz ainda referencia á necessidade de intensificar os esforços a nível
internacional para a obtenção de um consenso sobre os métodos de avaliação dos riscos para a
saúde e o ambiente, bem como sobre as abordagens em matéria de gestão dos riscos.

8.2.4. Interação da Saúde Humana com outros fatores ambientais
De entre os vários fatores analisados, na perspetiva da sua inter-relação com a saúde humana,
destacam-se os de maior relevo para o presente projeto e para as suas fases de implementação,
exploração e desativação, que são desenvolvidos nos parágrafos seguintes.
Quanto a alguns aspetos no fator Socio-Economia, relacionados com indicadores demográficos
da população e de saúde, na área de localização do projeto, zonas envolventes, aos níveis
concelhio, regional e nacional, são analisados nos capítulos anteriores, da situação de referencia
relativamente ao projeto.
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Os Resíduos, e especialmente os resíduos hospitalares e outros com a sua ligação direta á
atividade desenvolvida, na UTRAH, atual UGR de Braga, tudo o que o projeto envolve com eles
relacionado, foi já descrito em parágrafos anteriores e encontra-se desenvolvido em capitulo
próprio. Contudo podemos numa análise interrelacional com a Saúde humana, referir que o
âmbito deste projeto, e as condições em que se desenvolvem as operações de gestão de
resíduos hospitalares com perigosidade (e outros) integram, em termos de ambiente e de saúde
boas práticas, logística de acondicionamento, transporte e tratamento de resíduos, eficientes e
adequadas e seguras face às características e risco dos resíduos e, com mais de vinte anos (a
nível nacional e internacional) de evidências nesse sentido.
Com o projeto “UGR de Braga – Ampliação do sistema de Autoclavagem e integração do COGR
existente”, as atividades, ações e operações já desenvolvidas na exploração desta UGR, irão
integrar “novos resíduos” com novas origens e novos códigos LER, além do incremento da
capacidade de resposta às necessidades de tratamento de resíduos com risco biológico
(hospitalares do grupo III e outros com o mesmo tipo de risco) por Autoclavagem com resposta
às necessidades de produção destes resíduos na zona norte do pais.
Alguns desses resíduos estarão atualmente a ser transportados para outras zonas do país a
maior distancia e com maiores “custos” energéticos, de combustíveis e de emissões associadas,
e outros resíduos com risco biológico mas não hospitalares, poderão estar atualmente a ser
sujeitos a destinos finais não adequados ou seguros, em conjunto com resíduos urbanos.
Qualquer uma das situações referidas, tem um potencial de impacte negativo no ambiente e
saúde, como tal requereram soluções que elimine ou minimize esse impacte, que passarão a ser
positivos com as “novas ações” associadas à gestão de resíduos, nesta instalação, que este
projeto envolve. Outro aspeto relevante, com o incremento da capacidade de tratamento, e
que se encontra também desenvolvido nos parágrafos seguintes, como nas alterações
climáticas, será o impacte potencial positivo, relacionado com melhorias da capacidade de
resposta da instalação, UGR, no âmbito do tratamento de resíduos perigosos com risco
biológico.
Quanto aos Recursos hídricos, Águas e Águas residuais, a sua quantidade ou disponibilidade
bem como qualidade, na única fase projeto onde existe uma utilização mais significativa de água
(no consumo e na sua rejeição com água residual), nas atividades de exploração, onde as
operações de gestão de resíduos e processo associados quer na atual UGR, quer com as
alterações imputadas com projeto, integram:
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a) Consumo de Água da rede local de abastecimento através da Braval. Nos processos
associados á exploração da instalação, nomeadamente nas operações de tratamento de
resíduos e de higienização de contentores, onde uma parte da água de processo, através de um
sistema de recirculação, é reutilizada entre os sistemas de arrefecimento (associado ao
equipamento do complementar à autoclavagem) e de aquecimento para a secagem de
contentores de usos múltiplo. Esse sistema de recirculação de água ligado ao sistema de
autoclavagem (e processo de higienização de contentores) reduz em cerca de 70% o consumo
de água nesse processo.
Em termos de Saúde humana para as populações na envolvente ou na área geográfica
adjacente ao projeto poder-se-á referir que não existem consumos “excessivos” ou
“desperdícios” de água de consumo, nos processos associados á exploração da instalação com
ou sem projeto.
b) Quanto ás Águas residuais produzidas nos processos na UGR com (e sem projeto), são:
i) os condensados, originadas pelo vapor sistema de autoclavagem, que é também ele
esterilizado no próprio equipamento do autoclave, antes de serem rejeitados;
ii) são as águas residuais resultantes dos processos de higienização, de contentores de
viaturas e de instalações;
iii) e ainda as águas residuais domésticas, resultantes das atividades das áreas sociais e
administrativas da instalação.
Todas estas águas residuais, são conduzidas para o sistema de drenagem e tratamento da Braval.
Assim, conforme foi já referido a exploração da instalação sem projeto, ou com projeto, não tem
impactes significativos nos recursos hídricos superficiais ou subterrâneos, quer em termos de
quantidade e/ou disponibilidade desses recursos, quer na qualidade das águas residuais.
Havendo assim, com a recirculação da água nos processos e com o tratamento das águas
residuais, no sistema de tratamento de resíduos por autoclavagem, quer no tratamento final
de todas essas águas residuais na ETAL da Braval, antes da rejeição na linha de água, todo um
processo de redução das águas residuais produzidas, com o tratamento (a vários níveis), sendo
minimizadas todas as questões associadas ao potencial de poluição das mesmas, com a
minimização de impactes potenciais em termos de qualidade da água nos recursos hídricos
subterrâneos e superficiais e eventuais impactes para a saúde.
Quanto ao fator ambiental Ar, a exploração da instalação atual ou com o Projeto, não terá
impactes potenciais significativos, em termos de qualidade do ar quanto, às fontes fixas, uma
vez que as emissões existentes encontram-se associadas às caldeiras do sistema de geração de
EIA do Projeto de melhoria contínua - UGR Braga

Pag. 229 de 324

vapor (que se irá manter muito semelhante) e quanto às fontes moveis, incremento de viaturas,
estas últimas terão algum incremento de emissões mas muito pouco significativo (inferior a 1%),
que serão com certeza menores do que caso não existisse o projeto, o transporte desses
resíduos para outras regiões do pais, mais distantes e de forma capilar com maior envolvimento
de viaturas e maiores emissões.
Numa análise e avaliação mais alargada, constata-se que alguns dos fenómenos, decorrentes
das Alterações Climáticas, em muitos projetos relacionam-se e interagem com a Saúde Humana,
o presente Projeto não foge à regra e, reveste-se de um potencial de interação e de análise com
esse fator e a Análise de Risco com ele relacionada, podendo sofrer os impactes negativos das
Alterações climáticas e podendo também ter aspetos positivos sobre as mesmas, assim:
a) os efeitos, impactes negativos que, fenómenos meteorológicos extremos como, pluviosidade
intensa em curto espaço de tempo, ciclones e furacões, ondas de calor e outras, associados às
Alterações Climáticas, podem ter sobre a Saúde Humana, e sobre o Projeto no contexto da
exploração, das atividades e das várias operações de gestão de resíduos abrangidas pelo Projeto,
traduzidos em riscos e segurança, associados ás condições de e de operação;
b) a contribuição positiva do Projeto na gestão dos resíduos com rosco biológico, a diferentes
níveis geográficos e, nos processos de mitigação e de “adaptação às Alterações Climáticas”, com
os benefícios ou impactes positivos que daí podem advir para a Saúde humana.
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Nesta análise do fator
Saúde

Humana,

projeto

desta

num

tipologia,

associado à Gestão de
Resíduos

Hospitalares,

deverá ser destacado na
avaliação dos impactes do
projeto, a sua importância
na resposta (regional e
nacional) num contexto de
“Alterações Climáticas e
das ameaças à saúde” e do
potencial de crescimento
de

patologias e/ou de

“vítimas”

associadas

a

esses eventos meteorológicos extremos, e das suas consequências diretas em situações de
catástrofes ou no “potencial de incremento ou de chegada de patologias” ao sul da europa até
agora tipificadas como ocorrências em África, donde poderá ocorrer um possível incremento na
produção de resíduos hospitalares, situação resumida, para contextos mais extremos) na
imagem da OMS, aqui apresentada.

A interação da Saúde humana com o fator “Alterações Climáticas” (e os eventos climáticos
extremos), alguns dos efeitos possíveis que poderão ocorrer e que poderão levar ao surgimento
de “novas solicitações” sobre os sistemas de saúde , em situações como:
i) a eventual (re)distribuição geográfica de “novas” doenças, típicas de outro continente e
países a sul que poderão começar a surgir em Portugal (principalmente no sul do país);
ii) um maior número e maior duração das ondas de calor ou de frio;
iii) um aumento da frequência e da intensidade de períodos de seca e de fogos;
iv) um aumento da frequência e da intensidade de inundações;
v) aumento do número e intensidade de tempestades, trovadas e raios;
vi) aumento do número de ocorrências e de intensidade dos ventos, ciclones ou furacões;
Qualquer um destes (e outros) fenómenos meteorológicos ou eventos extremos, podem:
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 alterar a disponibilidade, capacidade e a qualidade dos serviços prestados pelas
Unidades de Prestação de Cuidados de Saúde, na zona do projeto ou em qualquer local
do pais;
 requerer “novas solicitações” relativamente a um projeto como este, que se relaciona
com Gestão de resíduos hospitalares e outros com risco biológico, que se encontram
também direta e indiretamente relacionados com as atividades dos serviços de saúde e
outros afins.
Assim, o fator Saúde humana, neste AIA, reveste-se de especial relevância também pelos
impactes positivos, que o mesmo poderá ter em questões de risco e de segurança a eles
associadas e nas relações destes impactes com a saúde humana, nomeadamente nas melhorias
da capacidade de resposta da UGR no âmbito da gestão de resíduos perigosos, para as
necessidades já existentes, bem como para “outros resíduos” que não são hospitalares mas que
também têm risco biológico e para “novas necessidades”, com especial enfase no tratamento
dos resíduos com risco biológico.

8.2.5. Impactes potenciais decorrentes do Projeto
Atendendo à transversalidade e carácter sistémico do fator “Saúde humana”, e conforme foi já
referido, além da identificação e caracterização de aspetos e de impactes na saúde humana per
si, foi analisada e avaliada a interação entre os impactes de diferentes fatores ambientais e a
saúde humana e os efeitos diretos e/ou indiretos. Sempre que aplicável, indicando medidas de
mitigação ou adaptação que o projeto poderá adotar, nas suas fases de exploração e de
desativação, para minimização dos impactes negativos previstos e para maximização dos
impactes positivos que possam vir a ocorrer.
Os impactes na Saúde humana, podem relacionar-se de forma direta ou de forma indireta com
as atividades e operações associadas ao projeto, à instalação e aos seus riscos potencias. Assim,
nos parágrafos seguintes, é desenvolvida a avaliação e análise, para as atividades e operações
decorrentes do seu desenvolvimento os impactes e/ou riscos potencias, associados às
diferentes fases do projeto.
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8.2.5.1. Fase de implementação
Considerando que a Implementação do projeto, que irá ocorrer num espaço edificado, com
infraestruturas já existentes e que não irão sofrer qualquer tipo de alteração com o projeto, a
não ser alterações de circuitos e de locais de armazenamento internos, as intervenções relativas
à fase de implementação relacionam-se apenas com marcação e delimitação de espaço e com
pequenas alterações nos locais de armazenamento e de equipamento afeto ao mesmo.
Estas ações serão de muito curta duração muito localizada no tempo e no espaço, não se
prevendo a existência de impactes sobre a saúde humana de qualquer tipologia nesta fase do
projeto.

8.2.5.2. Fase de exploração
Ao contrário da fase anterior as atividades e ações na fase de Exploração, terão uma larga
duração associadas ao horizonte de vida do Projeto, que se destina essencialmente a
proporcionar o incremento da capacidade de resposta a uma boa gestão e ao Tratamento por
Autoclavagem, de Resíduos com Risco Biológico.
Os resíduos com perigosidade ou risco biológico, hospitalares ou outro, têm um potencial de
risco ou de contaminação biológica que se encontra associado à presença de elementos
contaminantes, como vírus ou bactérias, (ou outros microrganismos) ativos ou viáveis.
Acontece que estes microrganismo patogénicos (ou outros), no contacto com superfícies ou com
outros meios que não propiciem o seu desenvolvimento ou sobrevivência, perdem a sua
atividade ou patogenicidade ao fim de pouco ou muito pouco tempo (horas, minutos, segundos)
e um pouco mais, dias no caso dos vírus da hepatite, o que significa que é no local (na instalação
de saúde ou outro) onde esses resíduos são produzidos, que o seu risco é efetivo e/ou mais
elevado, e ao longo do tempo vão perdendo a sua contaminação perigosidade ou nível de risco,
conforme vão também sendo armazenados temporariamente junto aos locais de produção, vão
sendo recolhidos e transportados até às instalações de gestão de resíduos, e aí têm ainda algum
armazenamento temporário antes de serem sujeitos a tratamento por autoclavagem onde a
atividade orgânica que ainda exista á completamente inativada, conforme se encontra também
descrito no capitulo da descrição do projeto e da situação de referencia na UGR. No caso
doutros resíduos que embora com risco biológico se enquadrem na classificação de RHP como
grupo IV, o percurso será igual apenas com mais duas operações uma de transporte para outra
instalação e outra de tratamento por incineração no CIGR na Chamusca.
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Acondicionamento e Recolha de Resíduos
Para que muitas das operações de gestão de resíduos, sejam efetuadas de forma segura sem
fugas ou derrames de resíduos, junto aos seus locais de produção, bem como nas operações de
recolha e de transporte dos mesmos, requer condições de acondicionamento, tal como já
acontece, no serviço de gestão de resíduos, são utilizados contentores herméticos e resistentes,
homologados pelo ADR/RPE para o Transporte de resíduos e mercadorias perigosas por estrada,
que asseguram a estanquicidade e segurança junto aos locais de produção dos resíduos e da
recolha e transporte.
Transporte de Resíduos
Os acidentes rodoviários têm causas múltiplas e, em muitos casos, vários fatores concorrem
para a sua ocorrência. No entanto, estudos realizados em diversos países demonstram que a
principal causa de acidente são as falhas humanas, seguindo-se, por ordem decrescente,
deficiências nas rodovias e, por último, deficiências nos veículos.
Na operação de Transporte, associada ao serviço de gestão integrada de resíduos hospitalares,
prestado a partir da atual UGR, bem como com o projeto, como são o acondicionamento e as
recolhas de resíduos nos clientes/produtores e/ou entre instalações de OGRs (do grupo
Stericycle ou outras) ou ainda dentro do parque onde se localiza a instalação, enquadram uma
série de requisitos como:
a) Motoristas e viaturas associados ao serviço, acreditados e licenciadas pelo Acordo Europeu
de Transporte de Mercadorias perigosas por Estrada ADR/RPE;
b) Motoristas com Formação em Condução Ecológica e em Condução Defensiva;
c) Boas Práticas, Instruções de trabalho e Procedimentos, nas operações de recolha e transporte
de resíduos;
d) Viaturas em bom estado de conservação e de segurança e controladas com manutenção
preventiva.
Quanto à circulação de veículos ligada á atividade de exploração, da UGR e com o projeto, nas
instalações do Parque da Braval, esses transportes podem também estar sujeitos a micro
acidentes, como sejam derrames e fugas de produtos (lubrificantes e combustíveis).
Essas ocorrências podem dar origem à situações localizadas ou pontuais, de impactes nos solos
e eventualmente das águas (superficiais e subterrâneas) assim como emissões de gases com
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efeito de estufa, CO2 e outros, situações que foram também avaliadas, nomeadamente e entre
outros fatores, na Análise de Risco.
Armazenamento de Resíduos
Na instalação atual, assim como com o projeto com a UGR, o armazenamento de resíduos
processa-se com a utilização de recipientes para resíduos não perigosos e outros, que conforme
já referido nos parágrafos anteriores são contentores, homologados pelo ADR/RPE, com
estanquicidade, impedindo qualquer tipo de fuga de resíduos ou de derrames nas várias
operações de gestão de resíduos, incluindo o armazenamento.
De referir ainda que nesse armazenamento de resíduos que se processa em espaço fechado, os
contentores já referidos encontram-se armazenados sobre paletes com retenção, possuindo
ainda a instalação toda uma rede de drenagem interna, que integra bacias de retenção sendo
mais um reforço no sentido de assegurar a contenção de algum derrame que ainda possa
ocorrer. Para resposta a essas eventuais ocorrências, e conforme procedimento existente, será
posteriormente desenvolvido o encaminhamento dessas das águas residuais, para tratamento
especifico, evitando nesses casos, o seu encaminhamento direto para a rede e ETAL da Braval.
Tratamento de Resíduos
Os resíduos com Risco Biológico conforme foi já referido, são tratados nesta instalação, por
Autoclavagem, o que continuará a ocorrer, embora com incremento das quantidades e com dois
novos “códigos LER”, com o projeto, o que se constitui como um impacte positivo significativo.
Nos quadros seguintes, e de forma sintetizada e, para as fases do Projeto, são apresentados,
identificados e caracterizados esses aspetos e os impactes potenciais associados quer aos
fatores ambientais quer à saúde humana.
Controlo automático dos parâmetros (pré-vácuo, pressão e temperatura) dos ciclos de
autoclavagem, garantem também em todo o ciclo de tratamento os requisitos de inativação
microbiana em que se baseia a esterilização por autoclavagem, bem como o controlo de eficácia
do tratamento.
Caldeiras de produção de vapor para o sistema de autoclavagem, equipamento que não irá
sofrer incremento, tem emissões e caudal reduzido, e são alimentadas por gás natural,
combustível mais limpo do que o fuel.
O incremento da capacidade regional e nacional, de Tratamento de resíduos com risco biológico,
aumentará a segurança (em termos de saúde e de ambiente) e a resposta nesta área da gestão
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de resíduos, face ao incremento potencial das patologias e de outras ocorrências (incidentes e
acidentes) na Saúde humana, associadas ás alterações climáticas, e a algumas das
consequências com as associadas a acidentes e aos fenómenos meteorológicos extremos.

8.2.5.3. Fase de desativação
Encerramento da atividade e das instalações, que abrangem ações de desativação de estruturas,
e equipamentos. Perspetiva-se a separação, limpeza e remoção de todos os depósitos de
resíduos e o desmantelamento e remoção do equipamento existente procedendo às necessárias
diligências de forma a garantir que, sempre que possível, este será reutilizado ou reciclado ou,
na sua impossibilidade, enviado para destino final adequado.
Ao contrário da maioria das atividades e ações referidas nas líneas anteriores, estas de
encerramento, terão uma curta duração.
A análise mais detalhada dos diversos aspetos, referidos nos quatro parágrafos seguintes e no
quadro que se segue, na coluna dos “Impactes potenciais na Saúde humana”, encontrando-se
desenvolvida no ponto seguinte da “Caracterização e síntese dos impactes na Saúde Humana”.
Importa ainda referir que as instalações (UGR), o Projeto, poderá ser afetado por fenómenos
naturais, potencialmente destruidores, como sismos, furacões ou tornados, inundações, secas
e incêndios florestais, especialmente aqueles que se enquadram num contexto das Alterações
Climáticas, onde a ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos é cada vez mais
frequente e intensa. Aspetos são também analisados e avaliados, na Análise de Risco deste EIA.
Relativamente às atividades e operações de gestão de resíduos que a situação de referencia na
UGR sem e com o Projeto envolvem, as componentes que têm um maior potencial de contacto
com as populações e como tal de risco associado na Saúde humana, serão essencialmente as
operações de Transporte, aos vários níveis, o “transporte capilar” com a recolha de resíduos nos
produtores e encaminhamento para estas instalações e o transporte dos resíduos sujeitos a
armazenamento temporário, desde estas instalações, até outras instalações de destino final
licenciadas para o tratamento desses resíduos que ali apenas são sujeitos a armazenamento
temporário.
Outros impactes potenciais na Saúde, poderão passar por situações que possam ocorrer na zona
exterior da instalação, ou no interior da mesma em caso de catástrofe, como os fenómenos
meteorológicos extremos decorrentes das alterações climáticas, ou outras como incêndios.
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Quanto aos impactes diretos e indiretos das operações de gestão de resíduos com e sem projeto
nas instalações, na Saúde humana, poder-se-ão considerar essencialmente, o impacte negativo
relativo a algum incremento dos transportes para esta zona, embora compensado pela
inexistência de outros transportes de resíduos para serem geridos noutras instalações em locais
mais distantes, e os benefícios para a população e/ou os impactes positivos que podem resultar
com o tratamento de resíduos com risco biológico por Autoclavagem.
Os eventuais impactes negativos sobre a Saúde conforme foi já referido poder-se-ão prender,
sobretudo, com problemas de carácter ambiental, que neste EIA são tratados com maior
profundidade nos fatores ambientais correspondentes. Estes serão tão mais importantes do
ponto de vista socioeconómico e de saúde humana caso incidam de forma negativa na qualidade
de vida das populações e no seu quotidiano.

Quadro 8.2.5.31 - Identificação e caracterização de atividades e operações ligadas á Fase de Exploração do Projeto
que possam ser potencialmente geradoras de situações de risco e de Impactes associados á Saúde
humana e a fatores Ambientais.
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Fase de EXPLORAÇÃO

Instalação e/ou Atividades

OPERAÇÕES de Gestão
de Resíduos

RISCO potencial
Ocorrências
(incidentes, acidentes)
Derrames de resíduos (sólidos
ou líquidos) com risco
biológico junto a locais de
produção e/ou na recolha e
transporte

Acondicionamento e
Recolha

associados a outros
Fatores Ambientais

Contaminação biológica
e/ou química, dos locais
onde ocorra o derrame ou
queda de resíduos. Como
estas operações decorrem
normalmente em edifícios e
espaços confinados, o
Derrames de resíduos (sólidos impacte potencial ocorre
ou líquidos) com risco químico sobre os espaços
construídos, e não nos
junto a locais de produção
fatores ambientais que,
e/ou na recolha e transporte
nestes casos, não serão
diretamente afetados.

Derrames de óleos das
viaturas ou emissões
excessivas por "má condução"
e/ou "falta ou manutenção
insuficiente das viaturas"

TRANSPORTE a partir dos
Produtores de Resíduos

IMPACTES POTENCIAIS

Transporte
Acidente de viação.
Queda de resíduos na via
publica

Circulação rodoviária.
Emissões de gases com efeito
de estufa, CO2 e outros
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na Saúde Humana (1)

MEDIDAS de Prevenção,
Minimização e Mitigação

Várias patologias associadas á
contaminação biológica, no
domínio da infeciologia e
outras.

Contentores, herméticos,
estanques e resistentes,
homologados pelo ADR/RPE para
o Transporte de mercadorias
perigosas por estrada. Asseguram
Alterações na resposta do
sistema imunológico, patologias a estanquicidade, impedindo
qualquer tipo de fuga de resíduos
associadas á contaminação
ou de derrames junto aos locais
química (também em espaços
de acondicionamento de resíduos,
construídos), como doenças
respiratórias e dermatológicas, nos produtores, bem como nas
operações de recolha e de
perturbações do
transporte dos mesmos.
desenvolvimento (fetal ou
infantil), entre outras.
Problemas de toxicidade
Contentores, herméticos,
associados aos fenómenos de
estanques e resistentes,
contaminação de solos e
homologados pelo ADR/RPE para
Contaminação química em
recursos
hídricos.
Patologias
o Transporte de mercadorias
locais e zona envolvente
associadas á contaminação
perigosas por estrada. Asseguram
onde ocorra o derrame ou
química, como doenças
a estanquicidade, impedindo
queda de resíduos.
Esta operação de transporte respiratórias e dermatológicas, qualquer tipo de fuga de resíduos
perturbações do
ou de derrames nas operações de
decorre no exterior, como
recolha e de transporte.
tal pode ter interações com desenvolvimento (fetal ou
infantil), alterações na resposta - Motoristas e viaturas
alguns fatores ambientais,
do sistema imunológico, entre
como problemas de
acreditados e licenciadas pelo
outras.
toxicidade associados aos
ADR/RPE para o Transporte de
fenómenos de
Risco de acidentes com
mercadorias perigosas por
contaminação de solos e
pessoas (e bens), e todas as
estrada.
recursos hídricos
consequências que daí advêm
em termos de saúde, de
- Formação em Condução
morbilidade e de mortalidade. Ecológica e em Condução
Defensiva.
Morbilidade associada a
Impactes sobre fatores
problemas respiratórios,
como as Alterações
- Boas práticas (instruções de
qualidade do ar, e a stress
Climáticas , o Ar ou o Ruido.
trabalho e procedimentos) nas
associado ao ruido.
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Morbilidade e mortalidade
associada ás Alterações
Climáticas, fenómenos
meteorológicos extremos por
elas provocados ou
potenciados.

TRANSPORTE de Resíduos já
Tratados para Destino final
em Aterro

Recolha e
Transporte

Derrames de resíduos (sólidos
ou líquidos) com
contaminação orgânica á
semelhança dos RU mas já
sem risco biológico, junto ao
local de recolha ou transporte.
Na carga e descarga, acidentes
ou incidentes com máquinas e
viaturas, fuga ou derrames
localizados de substâncias
quimicamente contaminantes
(combustível, óleos , etc.), por
falta ou manutenção
insuficiente das viatura, ou
outros motivos

Circulação rodoviária.
Emissões de gases com efeito
de estufa, CO2 e outros
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Impactes sobre fatores
como o solo ou os recursos
hídricos. Contaminação
orgânica sem risco biológico
localizada, nos locais onde
ocorra o derrame ou queda
de resíduos.
Esta operação de transporte
embora no exterior, ocorre
dentro do Parque
Ambiental. Pode ter
interações com alguns
fatores ambientais, como os
solos ou recursos hídricos,
com problemas de
toxicidade associados a
esses contaminantes
químicos

Incremento da morbilidade
associada a quedas de pessoas
(associadas ao Parque) por
escorregamento e/ou
incidentes no tráfego interno.
Problemas de toxicidade
associados aos fenómenos de
contaminação de solos e
recursos hídricos.
Patologias associadas á
contaminação química, como
doenças do aparelho
respiratório e dermatológicas,
alterações na resposta do
sistema imunológico, entre
outras.

Morbilidade associada a
Impactes sobre fatores
problemas respiratórios,
como as Alterações
qualidade do ar, e a stress
Climáticas , o Ar ou o Ruido.
associado ao ruido.

operações de recolha e transporte
de resíduos.
- Viaturas em bom estado de
conservação e de segurança e
controladas com manutenção
preventiva.

- Motoristas e viaturas
acreditados e licenciadas pelo
ADR/RPE para o Transporte de
mercadorias perigosas por
estrada.
- Formação em Condução
Ecológica e em Condução
Defensiva.
- Boas práticas (instruções de
trabalho e procedimentos) nas
operações de recolha e transporte
de resíduos.
- Viaturas em bom estado de
conservação e de segurança e
controladas com manutenção
preventiva.

- Motoristas e viaturas
acreditados e licenciadas pelo
ADR/RPE para o Transporte de
mercadorias perigosas por
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Morbilidade e mortalidade
associada ás Alterações
Climáticas, fenómenos
meteorológicos extremos por
elas provocados ou
potenciados.

TRANSPORTE de Resíduos
Armazenados para outras
Instalações de Tratamento

Carga e Descarga

Derrames de resíduos (sólidos
Contaminação química (ou
ou líquidos) com risco químico
biológica) em locais e zona
na carga e transporte
envolvente onde ocorra o
derrame ou queda de
Na carga e descarga, acidentes resíduos.
ou incidentes com máquinas e Esta operação de transporte
viaturas, fuga ou derrames
decorre no exterior, como
localizados de substâncias
tal pode ter interações com
contaminantes (combustível,
alguns fatores ambientais,
óleos , etc.), por falta ou
fenómenos de
manutenção insuficiente das
contaminação de solos e
viatura, ou outros motivos
recursos hídricos, com
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Problemas de toxicidade
associados aos fenómenos de
contaminação de solos e
recursos hídricos.
Patologias associadas á
contaminação química, como
doenças do aparelho
respiratório e dermatológicas,
alterações na resposta do
sistema imunológico, entre
outras.

estrada.
- Formação em Condução
Ecológica e em Condução
Defensiva.
- Boas práticas (instruções de
trabalho e procedimentos) nas
operações de recolha e transporte
de resíduos.
- Viaturas em bom estado de
conservação e de segurança e
controladas com manutenção
preventiva.
- Motoristas e viaturas
acreditados e licenciadas pelo
ADR/RPE para o Transporte de
mercadorias perigosas por
estrada.
- Formação em Condução
Ecológica e em Condução
Defensiva.
- Boas práticas (instruções de
trabalho e procedimentos) nas
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problemas de toxicidade
associados

Acidente de viação.
Queda de contentores e/ou
derrame de resíduos na via
publica

Risco de acidentes com
pessoas (e bens), e todas as
consequências que daí advêm
em termos de saúde, de
morbilidade e de mortalidade.
Morbilidade associada á
contaminação biológica e
química, como doenças do
aparelho respiratório e
dermatológicas, alterações na
resposta do sistema
imunológico, entre outras.

operações de recolha e transporte
de resíduos.
- Viaturas em bom estado de
conservação e de segurança e
controladas com manutenção
preventiva.

- Motoristas e viaturas
Morbilidade associada a problemas
acreditados e licenciadas pelo
respiratórios (qualidade do ar) e
ADR/RPE para o Transporte de
stress associado ao ruido.
mercadorias perigosas por
estrada.

Transporte

Circulação rodoviária.
Emissões de gases com efeito
de estufa, CO2 e outros

Impactes associados a
fatores como as Alterações
Climáticas , o Ar e Recursos
hídricos.

Incremento da morbilidade e
mortalidade associada ás
Alterações Climáticas,
fenómenos meteorológicos
extremos por elas provocados
ou potenciados.

- Formação em Condução
Ecológica e em Condução
Defensiva.
- Boas práticas (instruções de
trabalho e procedimentos) nas
operações de recolha e transporte
de resíduos.
- Viaturas em bom estado de
conservação e de segurança e
controladas com manutenção
preventiva.
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Instalações de Tratamento e
Armazenamento de
Resíduos hospitalares e
outros com risco biológico

Instalações de Tratamento e
Armazenamento de
Resíduos hospitalares e
outros com risco biológico

Tratamento "incompleto" dos
resíduos. Emissões de gases
das caldeiras do sistema de
geração de vapor.

Impactes associados a
fatores como as águas
residuais e o Ar .

Incremento da morbilidade
associada á contaminação
biológica, no domínio da
infeciologia e outras. .

Controlo automático dos
parâmetros (pré-vácuo, pressão e
temperatura) dos ciclos de
autoclavagem que garantem em
todo o ciclo de tratamento os
requisitos de inativação
microbiana em que se baseia a
esterilização por autoclavagem, e
controlo de eficácia do
tratamento. Caldeiras com
emissões muito reduzidas (e
caudal muito reduzido) e
alimentadas por gás (combustível
mais limpo do que o fuel)

Necessidade de incremento da
resposta ao Tratamento de
resíduos com risco biológico
com o Incremento das
patologias associadas ás
Alterações Climáticas.

Impactes associados a
fatores como as Alterações
Climáticas. Incremento das
necessidades de Tratamento
de resíduos com risco
biológico

Impacte positivo com redução
da morbilidade associada á
contaminação biológica, no
domínio da infeciologia e
outras. .

Incremento da capacidades de
resposta para o Tratamento de
resíduos com risco biológico

Morbilidade associada á
contaminação biológica e
química, como doenças do
aparelho respiratório e
dermatológicas, alterações na
resposta do sistema
imunológico, entre outras.
Problemas de toxicidade
associados aos fenómenos de
contaminação de solos e
recursos hídricos.

Contentores, herméticos,
estanques e resistentes,
homologados pelo ADR/RPE para
o Transporte de mercadorias
perigosas por estrada. Asseguram
a estanquicidade, impedindo
qualquer tipo de fuga de resíduos
ou de derrames nas várias
operações de gestão de resíduos,
incluindo o armazenamento.
Simultaneamente o
armazenamento processa-se em
espaço fechado e encaminhado
para rede de drenagem interna,
estando assegurada a contenção
de algum derrame que possa
ocorrer antes do seu

Tratamento Resíduos
com Risco Biológico
(Autoclavagem)

Armazenamento
temporário

Queda de contentores e
derrames de resíduos com
risco biológico e/ou químico
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Impactes associados aos
fatores como as Águas
Residuais, os Recursos
hídricos e o Solo .
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Higienização de
Contentores

Armazenamento de
Resíduos Não hospitalares

Armazenamento
temporário

Processo de higienização
incompleto. Utilização na
higienização, de produtos que
possam ser contaminantes.

Queda de contentores e
derrames de resíduos com
risco químico e/ou biológico
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Impactes associados aos
fatores como as Águas
Residuais, os Recursos
hídricos e o Solo .

Morbilidade associada á
contaminação biológica e
química, como doenças do
aparelho respiratório e
dermatológicas, alterações na
resposta do sistema
imunológico, entre outras.
Problemas de toxicidade
associados aos fenómenos de

encaminhamento para a rede e
ETAL da Braval
O processo de higienização é
desenvolvido em equipamento
automatizado, processando-se em
três fases, a lavagem, desinfeção e
secagem, assegurando a
completa lavagem e desinfeção
dos contentores de uso múltiplo.
De acordo com os requisitos e
com a periodicidade legalmente
definida, é ainda efetuado o
controlo de eficácia do processo
de higienização. De notar ainda
que toda a operação se processa
em espaço fechado sendo as
águas residuais ai produzidas,
encaminhadas para rede de
drenagem interna antes do seu
encaminhamento para a rede e
ETAL da Braval
Para os resíduos perigosos com
risco biológico ou químico, são
usados contentores herméticos,
estanques e resistentes,
homologados pelo ADR/RPE para
o Transporte de mercadorias
perigosas por estrada. Asseguram
a estanquicidade, impedindo
qualquer tipo de fuga de resíduos
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contaminação de solos e
recursos hídricos.

Higienização de
Contentores

Processo de higienização
incompleto. Utilização na
higienização
, de produtos que possam ser
contaminantes.

Os contentores de uso múltiplo,
que transportaram resíduos
perigosos com risco biológico, são
higienizados no sistema de
higienização de contentores
sempre que as suas dimensões o
permitam e no caso de recipientes
com formatos menos standart,
são submetidos a procedimentos
manuais com as mesmas
componentes do sistema
automatizado O processo de
higienização automatizado,
integra três fases, de lavagem,
desinfeção e secagem,
assegurando a completa lavagem
e desinfeção dos contentores de
usos múltiplo. Toda a operação se
processa em espaço fechado
sendo as águas residuais ai
produzidas, encaminhadas para a
rede e ETAL da Braval.

(1) INTEGRA TAMBÉM EXEMPLOS DO PNAS E PNAAC, NO QUE SE REFERE A CONTEXTOS DE MORBILIDADE E PATOLOGIAS ASSOCIADAS A CONTAMINAÇÃO OU PERTURBAÇÕES NO AMBIENTE.
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Quadro 8.2.5.32 - Identificação e caracterização de atividades e operações ligadas á Fase de Desativação do Projeto que possam ser potencialmente geradoras de situações de risco e de
Impactes associados á Saúde humana e a fatores Ambientais.
Fase de DESATIVAÇÃO

Atividades

OPERAÇÕES de Gestão
de Resíduos

RISCO potencial
Ocorrências
(incidentes, acidentes)

IMPACTES POTENCIAIS
associados a outros
Fatores Ambientais

na Saúde Humana (1)

MEDIDAS de Prevenção, Minimização e
Mitigação

Os resíduos do desmantelamento serão
essencialmente resíduos não perigosos.

Encerramento das
atividades de Gestão
de Resíduos

Fuga ou derrame de
Desmantelamento de
substâncias
equipamentos,
contaminantes. (fuel,
separação dos resíduos
óleos minerais, etc.).
consequentes dessa
Contaminação química
ação, por código LER e
em locais e zona
encaminhamento desses
envolvente onde ocorra
resíduos para operadores
o derrame ou queda de
de gestão licenciados.
resíduos.

Impactes potenciais
sobre fatores como os
Recursos hídricos , o Ar
ou o Ruido.

Problemas de toxicidade associados
a contaminantes, como alterações
na resposta do sistema imunológico,
patologias associadas á
contaminação química (também em
espaços construídos), como doenças
respiratórias e dermatológicas,
perturbações do desenvolvimento
(fetal ou infantil), entre outras.

Nesse fase já não existiram resíduos com
risco biológico. Outros resíduos perigosos
que sejam produzidos nas atividades dessa
fase serão acondicionados em recipientes,
contentores, herméticos e resistentes,
assegurando a estanquicidade e impedindo
qualquer tipo de fuga de resíduos ou de
derrames nas operações de transporte dos
mesmos.
Desenvolvimento de medidas de segurança
e boas práticas, associadas ao
desmantelamento, separação e remoção
dos equipamentos e resíduos produzidos
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Fase de DESATIVAÇÃO

Atividades

OPERAÇÕES de Gestão
de Resíduos

RISCO potencial
Ocorrências
(incidentes, acidentes)

Transporte interno,
dentro do Parque do
Montinho, dos Resíduos
produzidos no
desmantelamento.
Incremento do tráfego,
junto á instalação (UGR),
e daí ás restantes
infraestruturas (OGR) do
parque

Fuga ou derrame de
substâncias
contaminantes. (fuel,
óleos minerais, etc.).
Contaminação química
em locais e zona
envolvente onde ocorra
o derrame ou queda de
resíduos.

Transporte de
equipamento e
resíduos produzidos
no desmantelamento

Acidentes de viação

Incremento pontual de
tráfego rodoviário na vias
de acesso á instalação

Circulação rodoviária.
Emissões de gases com
efeito de estufa, CO2 e
outros
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IMPACTES POTENCIAIS
associados a outros
Fatores Ambientais

na Saúde Humana (1)

Esta operação de
transporte decorre no
exterior, como tal pode
ter interações com
alguns fatores
ambientais, como
problemas de
toxicidade associados
aos fenómenos de
contaminação de solos
Risco de acidentes e todas as
e recursos hídricos
consequências que daí advêm em
termos de saúde, de morbilidade e
de mortalidade.

Impactes sobre fatores
como as Alterações
Climáticas , o Ar ou o
Ruido.

MEDIDAS de Prevenção, Minimização e
Mitigação

- Motoristas e viaturas acreditados e
licenciadas pelo ADR/RPE para o Transporte
de mercadorias perigosas por estrada.
- Formação em Condução Ecológica e em
Condução Defensiva.
- Boas práticas (instruções de trabalho e
procedimentos) nas operações de recolha e
transporte de resíduos.
- Viaturas em bom estado de conservação e
de segurança e controladas com
manutenção preventiva.

Morbilidade e mortalidade associada
, ás Alterações Climáticas,
fenómenos meteorológicos
extremos por elas provocados ou
potenciados, problemas
respiratórios, qualidade do ar, e a
stress associado ao ruido.
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A análise e abordagem utilizada na conceção dos dois quadros anteriores, que abordam e
sintetizam impactes potencias, resultantes de operações, ações e ocorrências que possam dar
origem a incidentes e acidentes, e a sua relação com alguns fatores ambientais a com a Saúde
humana, bem como no quadro seguinte, a matriz de risco e caracterização síntese dos impactes,
foi efetuada integrando, além de elementos técnicos e teóricos de estudos referidos ao longo
do texto (da OMS, do PNAS, PNAAC etc), uma série de elementos e de dados práticos, tais como:
i) Todo um histórico de atividade e o contexto de desenvolvimento de operações de gestão
de resíduos hospitalares com perigosidade (RHP) da Ambimed, em mais de dez instalações,
e mais de vinte e dois anos de operacionalização e de funcionamento em Portugal e noutros
países;
ii) As análises e avaliação de risco interno desenvolvidas para diferentes atividades, funções e
instalações de Gestão de Resíduos perigosos e não perigosos, que a Ambimed opera em
todo o país;
iii) As avaliações de risco desenvolvidas especificamente para a empresa de transportes do
grupo Stericycle, que desenvolve, com Alvará de transporte de mercadorias e com
acreditação para o ADR/RPE, acordo europeu de transporte de mercadorias perigosas por
estrada, as operações de recolha e transporte de resíduos perigosos e não perigosos, há
mais de vinte e dois anos em Portugal;
iv) A análise e as avaliações de risco desenvolvidas no estudo que integra este EIA, “Análise
de Risco” para o projeto para as instalações e atividades associadas.
Apresenta-se abaixo a título de exemplo e a partir de um modelo proposto pela OMS, o DPSEEA,
ou em português FPEEEA, Força, Motriz, Pressão, Estado, Exposição, alguns indicadores e a sua
associação a esse modelo, relacionado como sistemas de indicadores de saúde e ambiente em
instituições de saúde.
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.

Fonte: OMS.

Figura 8.2.5.3.2 – Indicadores e sua associação

8.2.6. Caracterização e síntese dos impactes na Saúde Humana
Com o desenvolvimento deste Projeto nesta instalação existente, e conforme foi já sintetizado
nos quadros do ponto anterior, para as fases de exploração e de desativação e, face aos riscos
potenciais e a alguns dos Impactes na Saúde humana já identificados, é desenvolvida neste
capitulo a caracterização e a avaliação desses impactes, nos pontos e no quadro seguinte, tendo
em consideração, todos os aspetos já identificados no capítulo anterior, as atividades e ações
que lhes podem dar origem, a sua a probabilidade de ocorrência, o risco potencial, intensidade
e magnitude, bem como o nível de consequência e risco associado.
A caracterização, dos impactes potenciais do Projeto a desenvolver na instalação (UGR), para as
suas fases de Implementação, de Exploração e de Desativação do Projeto, pode ser sintetizada
as alíneas seguintes:
a) Numa fase de Implementação, e conforme foi já descrito trata-se de uma fase, sem obras ou
alterações de infraestruturas, com muito poucas atividades e ações associadas. Além do
mais, as ações de delimitação de circuitos e de colocação de algum equipamento para o
armazenamento, serão de muito curta duração muito localizada no tempo e no espaço, não
se prevendo a existência de impactes nesta fase do projeto, no que se refere à Saúde
humana.
b) Na fase de Exploração, ao contrário da fase anterior, as operações de gestão de resíduos,
atividades e ações associadas a esse período de exploração da instalação, terão uma larga
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duração, tal como o horizonte de vida do Projeto. Os impactes são sobretudo positivos
decorrentes do tratamento de resíduos com potencial biológico, atualmente classificados
como resíduos urbanos.
Para esta fase de exploração, são também de destacar, além das atividades que decorrem
na instalação operações de Armazenamento e de Tratamento de resíduos, as operações
associadas à recolha e ao Transporte de resíduos. Os impactes negativos para a saúde nesta
fase de exploração, poderão decorrer essencialmente, na operação de transporte.
c) O encerramento da atividade e das instalações na fase final de Desativação do projeto, de
estruturas e de equipamentos, e de encaminhamento para outras instalações para a
reutilização de equipamentos e destino final de resíduos, que no seu conjunto abrangem
ações que terão uma curta duração. Serão essencialmente ações de desmantelamento e de
transporte e os impactes potenciais na saúde a elas associados, tal como na fase de
exploração, poderão decorrer essencialmente, mas com pouco significado na operação de
transporte.
Quadro 8.2.63 - Matriz de avaliação de risco e caracterização dos Impactes do Projeto na Saúde humana, a sua
probabilidade, magnitude e intensidade, nível de consequência e risco, para as fases de Exploração e de
Desativação, com uma classificação de risco final face á tomada de medidas de prevenção, minimização e mitigação
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No quadro anterior, é sintetizado numa Matriz de avaliação de risco e caracterização dos Impactes
do Projeto na Saúde humana, a sua probabilidade, magnitude e intensidade, nível de consequência
e risco associados ás atividades do projeto, para as suas fases de Exploração e de Desativação.
Para que seja possível e mais percetível a interpretação do quadro, deve ser considerada a Legenda
de interpretação dos resultados, face ao risco potencial e ocorrência (acidentes ou incidentes) em
que:
a) A Probabilidade tem cinco níveis: Raro, Improvável, Possível, Provável, Quase certo;
b) A Intensidade e Magnitude podem ter três níveis diferentes: Baixa, Média, Alta;
c) Quanto ás Consequências podem ter cinco níveis: Insignificante, Pequeno, Moderado,
Grave, Catastrófico
d) A Classificação de Risco, tem três níveis: Baixo, Moderado Alto, Extremo
Nesse quadro síntese. a “classificação de risco” é apresentada numa primeira coluna, caso não
existissem medidas associadas á instalação atual, e numa segunda coluna (a ultima do quadro)
essa “classificação de risco” para cada atividade e/ou operação de gestão de resíduos, e
medidas de prevenção, minimização e mitigação de impactes na Saúde Humana, com o
desenvolvimento do Projeto.
Esta síntese conclusiva sobre a classificação de risco, além do projeto, integra também a análise
e avaliação de aspetos associados ao atual funcionamento da UGR.
A probabilidade desses impactes ocorrerem, a sua intensidade, magnitude, nível de
consequência e classificação de risco, varia tendo em consideração as atividades, operações de
gestão de resíduos, as ocorrências e o tipo de riscos e os Impactes na Saúde potencialmente
associados, identificados e analisados ao longo do quadro.
Da análise efetuada e conforme se pode extrair desse quadro, na fase de Exploração, os
impactes potenciais do Projeto para a Saúde humana que apresentarão maior relevância:
- a nível global, o impacte positivo decorrente do tratamento adequado de resíduos com
potencial risco biológico, atualmente tratado como RU;
- ao nível dos processos operativos, aqueles que se encontram associados ás diferentes
operações de Transporte, com as recolhas de resíduos nos produtores, com os transportes entre
instalações, de armazenamento e de tratamento e transportes internos no parque da Braval.
O impacte potencial para a Saúde, dessas atividades associadas às operações de Transporte, o
seu risco potencial e ocorrências relacionadas, como incidentes ou acidentes , em termos de
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“nível de probabilidade”, poderão ser possíveis ou prováveis, com Intensidade média a baixa e
Magnitude média, quanto ao “nível de consequência” será pequeno, quanto à “classificação
de risco” moderado a baixo, neste ultimo caso tendo em consideração medidas (atuais e as do
projeto) preventivas bem com as de minimização e de mitigação de impactes.
O incremento desta capacidade de resposta de Tratamento de Resíduos com risco biológico
por Autoclavagem terá também um impacte positivo na saúde humana, como resposta às
necessidades não só atuais da região e no país, como nalgum incremento que possa ocorrer por
motivos diversos, como algumas pandemias virais ou outras que possam vir a ocorrer, tal como
eventuais patologias, incidentes ou acidentes que possam vira a ocorrer associados a eventos
meteorológicos extremos decorrentes das alterações climáticas, como potenciais acidentes e
incidentes em consequência de eventos meteorológicos extremos (seca, inundações, ventos
extremos, etc) ou incremento de patologias do norte de África que possam “migrar” para os
países do sul da europa, como Portugal. Este impacte positivo do projeto, alarga-se ainda aos
“novos resíduos” com risco biológico que integra, que passarão a ter uma resposta efetiva e
segura ás suas necessidades de tratamento.

Considerando que o projeto se integra também num processo de dinamização económica,
gerador de emprego direto e indireto e de alavancagem para outras atividades económicas
locais, no ponto de vista do contributo para a criação de emprego e com isso também para a
melhoria da saúde mental, entre outros aspetos com a redução de depressões, (uma das
principais causas de morbilidade no mundo) e de melhoria da qualidade de vida das populações
os impactes resultantes do Projeto, nesta interação entre a Socio-economia e a Saúde humana,
e neste aspeto poder-se-ão considerar impactes positivos.
Por tudo o que foi já analisado, avaliado e referido sobre a presente Projeto e ainda, face ao tipo
de projeto, à sua localização, à localização das populações vizinhas na envolvente, à utilização
de Boas Práticas na sua laboração e exploração, bem como à tomada de medidas de prevenção,
de minimização e de mitigação dos impactes ambientais que possam ocorrer e que podem ter
tenham também impactes sobre a saúde, não se prevê, que o mesmo venha a gerar impactes
negativos relevantes sobre a Saúde Humana, mas que pelo contrário, prevê-se que tenha
impactes positivos, com as práticas que integra e as melhorias na Gestão de Resíduos, para a
zona norte do país.
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8.3.Paisagem
8.3.1. Metodologia
Foram identificados os impactes para a fase de exploração e desativação do projeto em análise.
Para determinar a magnitude e significância dos mesmos analisou-se a diversidade e a raridade
das formações vegetais e as espécies que ocorrem na área de afetação do projeto, assim como
outra informação relevante obtida na caracterização da situação de referência.
A avaliação dos impactes é efetuada de acordo com seis parâmetros (natureza, significância,
magnitude, localização, duração, dimensão espacial e reversibilidade), dos quais resulta a
classificação global do impacte.
A avaliação da significância tem em conta a seguinte escala:


Muito significativo: se a implementação do projeto determina uma alteração
estrutural na paisagem de consequências muito severas no seu funcionamento,
ou se traduz na criação de uma intrusão visual grave em áreas de valor cénico
ou paisagístico elevado ou muito elevado.



Moderadamente significativo: quando a implementação do projeto determina
uma alteração estrutural na paisagem de consequências pouco severas no
funcionamento da mesma, ou se traduz na criação de uma intrusão visual em
áreas de valor cénico ou paisagístico médio a elevado, ainda que de média
severidade.



Pouco significativo: quando o projeto, pelas suas características, não induz
alterações estruturais profundas na paisagem e, cumulativamente, por se
localizar numa área de grande capacidade de absorção visual ou pelas suas
características volumétricas, não determina a criação de uma intrusão visual
assinalável.

8.3.2. Resultados
Neste capítulo são analisados os impactes sobre a paisagem decorrentes da melhoria contínua
da Unidade de Gestão de Resíduos de Braga da Ambimed. Estes traduzem-se unicamente na
alteração de elementos dentro de um edifício já existente.
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8.3.2.1. Fase de exploração
Durante a fase de exploração, o principal impacte na paisagem decorrerá da presença das
infraestruturas que compõem o projeto em análise; no entanto, tais estruturas estarão dentro
de uma instalação já existente, pelo que não é expectável a ocorrência de intrusões cénicas ou
alterações estruturais na paisagem, por comparação com a situação atual, analisada como
situação de referência.

8.3.2.2. Fase de desativação
Os potenciais impactes com ocorrência nesta fase são restritos e sintetizam-se como se segue:
A instalação e funcionamento dos estaleiros e outras zonas de apoio à obra (incluindo
parqueamento de máquinas e viaturas, armazenamento temporário de materiais vários,
transporte de materiais e equipamentos para a obra), assim como a produção de poeiras que
tal actividade implica, terão necessariamente um impacte cénico negativo, ainda que de baixa
significância, uma vez que a zona envolvente à área de obra não apresenta áreas de
sensibilidade paisagística elevada; e de baixa magnitude, sobretudo pela ausência de áreas ou
receptores sensíveis nas proximidades, temporário e reversível.
Em síntese, este impacte prevê-se negativo, pouco significativo, de baixa magnitude, directo,
certo, temporário e reversível, de dimensão local.

8.4.Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo
8.4.1.1. Metodologia
No presente capítulo serão analisadas as principais (in)compatibilidades e (des)ajustamentos
entre o uso do solo, as condicionantes e as propostas de ordenamento, desenvolvimento e
estratégias patentes nos Instrumentos de Gestão Territorial com incidência na área de estudo
do projeto.

8.4.1.2. Impactes sobre o sistema de Gestão Territorial
Apresentam-se a seguir os impactes sobre as condicionantes ao Uso do Solo considerando os
Instrumentos de âmbito municipal – Análise da Conformidade com os PMOT: Classes e
Categorias de Espaços.
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8.4.1.2.1.

Fases de Instalação e de Operação

Considerando que o Estudo de Impacte Ambiental se centra somente na operação de um novo
autoclave e no aumento da lista de códigos LER a serem tratados por autoclavagem em áreas já
existentes para o efeito (em espaço já impermeabilizado em uso pela AMBIMED), não existindo
qualquer tipo de construção nova ou obras, não se prevê a ocorrência de impactes negativos
significativos ao nível do ordenamento territorial/local da área, admitindo-se a compatibilidade
do projeto com o disposto no Regulamento do Plano Diretor Municipal de Braga. Ressalve-se a
inexistência de quaisquer condicionantes, servidões administrativas e restrições de utilidade
pública na área do projeto.
A concretização do projeto trará benefícios/vantagens, quer ao nível local e regional, quer
mesmo nacional, pois integra o Eco Parque da Braval que constitui um espaço empresarial onde
o fator económico e produtivo se encontra conjugado com o fator ambiental. São espaços
planeados de forma organizada, tendo em vista a integração das várias indústrias e
infraestruturas, para possibilitar a partilha de recursos, matérias-primas secundárias,
racionalizando assim os recursos necessários, sejam eles de matérias-primas, económicos ou
ambientais., já por si só considerado como estratégico para o concelho de Braga.

8.4.1.2.2.

Fase de Desmantelamento

A fase de desativação/desmantelamento do projeto ocorrerá num horizonte temporal
relativamente distante, pelo que os impactes no Ordenamento do Território são difíceis de
prognosticar, pois dependem da evolução, a longo prazo das estratégias e programas definidos
e a definir para a região e concelho de Braga.

8.5.Solo
8.5.1. Solos e RAN
Por norma, os principais impactes negativos nos solos ocorrem durante a fase de construção e
resultam da ocupação irreversível dos solos e da modificação dos seus usos na área de
intervenção.
No entanto, e como já foi frisado nos capítulos anteriores, a Unidade de Gestão de Resíduos
(UGR) em estudo localizar-se-á integralmente no interior dos edifícios existentes da Unidade de
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Tratamento e Armazenamento de Resíduos Hospitalares (UTARH) de Braga, numa área já
infraestruturada, o Ecoparque do Braval.
Os solos no local de implantação da UGR em estudo são constituídos maioritariamente por
aterros, tendo os solos originais sido destruídos aquando da criação do Ecoparque do Braval e,
posteriormente, aquando da construção do edifício e espaços exteriores da atual unidade
(UTARH). Da mesma forma, não ocorrem no local de intervenção quaisquer solos englobados na
Reserva Agrícola Nacional. Considera-se, pois, que a fase de instalação do projeto propriamente
dito não induzirá quaisquer impactes directos sobre os solos, uma vez que se instalará num
edifício e espaços exteriores pré-existentes.
Os solos ocorrentes na envolvente imediata do local de implantação UGR são solos sem qualquer
aptidão agrícola, pelo que os impactes expectáveis, a ocorrer, serão muito pouco significativos.
Na fase de exploração os principais impactes nos solos são os resultantes a contaminação dos
solos da envolvente com poluentes provenientes das viaturas que acedem à UGR (metais
pesados como zinco, cobre, níquel, crómio, cádmio e, em menor nível, chumbo,
hidrocarbonetos e partículas indiferenciadas integradas nas classes dos sólidos totais (SST)). Esta
contaminação, de muito reduzido significado, poderá resultar da escorrência a partir das vias de
acesso à UGR por efeito de arrastamento pelas chuvas ou pelo vento.
É ainda possível, embora incerta, a ocorrência de contaminação dos solos adjacentes à UGR ou
às vias que lhe darão acesso devido a derrames acidentais de substâncias poluentes. Estes
impactes, a ocorrerem, serão temporários e reversíveis, podendo no entanto apresentar alguma
magnitude em função das características das substâncias derramadas e caso ocorram numa
zona com solos de aptidão e utilização agrícola.
Assim, na fase de exploração serão provocados impactes negativos reduzidos, temporários e
incertos que, a ocorrerem, poderão assumir magnitude moderada, mas que são reversíveis e
passíveis de minimização e/ou compensação.

8.5.2. Ocupação do solo
Na fase de construção de qualquer infra-estrutura os principais impactes negativos resultam da
ocupação irreversível dos solos e modificação dos usos actuais na faixa expropriada pelo
projecto.
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Uma vez que a UGR em estudo se implantará num edifício já existente, propriedade da
Ambimed, localizado no Ecoparque do Braval, considera-se que esta se implantará numa área já
infraestruturada e afeta ao mesmo uso. Desta forma, considera-se que não haverá alterações
dos usos actuais do solo em consequência da instalação da UGR, pelo que os impactes são
considerados nulos.
Durante a fase de exploração da UGR, não são expectáveis quaisquer impactes nos usos actuais
do solo decorrentes do funcionamento da mesma.

8.5.3. Impactes cumulativos
Relativamente aos solos e Usos actuais dos solos, verifica-se que a UGR induzirá impactes
cumulativos com a UTRH e restantes operadores de resíduos instalados no Ecoparque do Braval.
No entanto, uma vez que os solos e os usos do solo foram já alterados aquando da construção
da UTRH e do Ecoparque, considera-se que este impacte cumulativo ocorre independentemente
da instalação da UGR em análise.

8.6.Recursos hídricos superficiais e subterrâneos
O projeto em apreço diz respeito a uma instalação já existente e em funcionamento cujos
principais impactes já tiveram lugar aquando da sua instalação inicial.
No que respeita especificamente aos recursos hídricos, tendo em consideração que o projeto
prevê apenas a operação de um autoclave já existente nas instalações, não obrigando a novas
áreas impermeabilizadas ou cobertas, considera-se que, nesta situação particular, a fase de
construção do projeto não se aplica.
Em termos da fase de exploração, é expectável que a operação do novo autoclave, venha a
ocorrer um aumento do consumo de água relativamente ao que já ocorre atualmente. O
aumento do consumo de água consubstancia um impacte negativo ao nível da depleção de
recursos naturais, significativo, embora de baixa magnitude, local e irreversível.
Estando a rede de drenagem de águas pluviais circunscrita às áreas cobertas da instalação, não
é expectável que ocorra a entrada de contaminantes na rede.

EIA do Projeto de melhoria contínua - UGR Braga

Pag. 257 de 324

8.7.Biodiversidade
8.7.1. Metodologia
Foram identificados os impactes para a fase de exploração e desactivação do projecto em
análise.
Para determinar a magnitude e significância dos mesmos analisou-se a diversidade e a raridade
das formações vegetais e as espécies que ocorrem na área de afectação do projecto, assim como
outra informação relevante obtida na caracterização da situação de referência.
A avaliação dos impactes é efectuada de acordo com seis parâmetros (natureza, significância,
magnitude, localização, duração, dimensão espacial e reversibilidade), dos quais resulta a
classificação global do impacte.
A avaliação da significância tem em conta a seguinte escala:


Muito significativo: Quando há uma elevada afectação de Habitats ou espécies da flora
e fauna reconhecidamente raros; ou incluídos nos anexos B-I, B-II, B-IV ou B-V do
Decreto-Lei nº 140/99 e classificados como prioritários.



Moderadamente significativo: Quando há uma elevada afectação de Habitats ou
espécies da flora e fauna incluídos nos anexos B-I, B-II, B-IV ou B-V do Decreto-Lei nº
140/99 mas não classificados como prioritários nem considerados raros ou ameaçados
em território nacional.



Pouco significativo: Quando o impacte não afecte Habitats ou espécies raros ou
constantes dos referidos anexos ou afecta apenas Habitats muito comuns.

A classificação da magnitude tem em conta a seguinte escala:


Magnitude elevada: Quando o impacte afecta uma proporção elevada da área do
Habitat ou da população.



Magnitude média: Quando o impacte afecta uma proporção média da área do Habitat
ou da população.



Magnitude reduzida: Quando o impacte afecta uma proporção baixa da área do Habitat
ou da população.
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8.7.2. Flora e Vegetação
8.7.2.1. Fase de exploração
Durante a fase de exploração, os impactes na flora e vegetação decorrentes da actividade do
projecto em análise serão nulos.

8.7.2.2. Fase de desactivação
Os potenciais impactes com ocorrência nesta fase são restritos e incluirão:
Instalação e actividade de estaleiro e estabelecimento de outras zonas de apoio à obra
necessários à desactivação da infra-estrutura. As acções decorrentes da presença e
movimentação de maquinaria afectarão indirectamente a vegetação, sobretudo pela emissão
de poeiras – que podem diminuir a eficácia fotossintética, com consequências no normal
desenvolvimento das plantas – e pelo eventual derrame de agentes poluentes. Este será um
impacte negativo pouco significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, temporário e
reversível.
Remoção das estruturas. Esta acção poderá ter um impacte positivo, se posteriormente a área
sujeita a desactivação for devidamente recuperada, repondo-se a permeabilidade do solo e a
sua potencialidade para o desenvolvimento de vegetação natural. Este será um impacte positivo
provável, significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, permanente e irreversível.

8.7.3. Fauna
A área do projecto está já hoje sujeita a níveis elevados de perturbação e suporta uma
comunidade faunística muito empobrecida e dominada por espécies cosmopolitas e bem
adaptadas à presença humana. Por outro lado, a reorganização de armazenamento de resíduos
será efectuada no interior da área construída e não terá por isso efeitos sobre a fauna em geral.
Neste quadro não se esperam impactes significativos sobre nenhum dos grupos de fauna acima
referidos durante a fase de exploração.
No que respeita à fase de desactivação serão de esperar impactes pouco significativos sobre a
generalidade das comunidades faunísticas, tendo em consideração as suas características
actuais.
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8.8.Ruído
8.8.1. Identificação e Avaliação de Impactes do Projeto
Os potenciais impactes no descritor Ambiente Sonoro serão decorrentes da operação de um
novo autoclave para tratamento de resíduos.
Como já foi referido anteriormente, não existem recetores sensíveis nas imediações próximas
da instalação, estando os recetores sensíveis mais perto a cerca de 600 m a SO, pelo que não
será expectável que estes sofram alterações nos níveis de ruído na sua envolvente, face à
situação de referência.
No quadro a seguir identificam-se os critérios de avaliação utilizados.
Quadro 8.8.14 – Critérios de avaliação de impactes no ambiente sonoro

Critérios de avaliação

Níveis de ruído na envolvente das
instalações da Ambimed

Negativo pouco significativo – Acréscimo de ruído
de reduzida magnitude (aumentos entre 0 e 3
dB(A)) e mantendo o cumprimento de requisitos
regulamentares de ruído ambiente;
Negativo significativo – Acréscimo de ruído de
magnitude moderada a elevada (aumentos entre 4
e 15 dB(A)), mas mantendo o cumprimento de
requisitos regulamentares de ruído ambiente;
Negativo muito significativo – Acréscimo de ruído
de magnitude moderada a elevada (aumentos entre
4 e 15 dB(A)), mas não cumprindo os requisitos
regulamentares de ruído ambiente, ou acréscimo de
ruído de magnitude elevada (aumentos superiores a
15 dB(A)) quer cumpra ou não os requisitos
regulamentares de ruído ambiente.

8.8.1.1. Fase de instalação
A estrutura onde se irá instalar o autoclave já existe, não envolvendo por isso o projeto
movimentação de terras nem construção, apenas reorganização de espaços interiores.
Deste modo, não se identificam impactes no descritor ambiente sonoro em fase de instalação.
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8.8.1.2. Fase de exploração
Para a identificação e avaliação dos impactes ao nível do ambiente sonoro decorrentes da fase
de exploração utilizou-se o mesmo modelo acústico que serviu de base para a caracterização da
situação de referência, considerando um aumento de níveis sonoros correspondente ao
aumento do número de autoclaves de 2 para 3. Apesar de nem todas as fontes de ruído serem
necessariamente afetadas por este aumento, considerou-se assim, por precaução, um
acréscimo de 3/2 no ruído gerado pela globalidade das fontes existentes na instalação (cerca de
1, 8 dB(A)).
No quadro abaixo apresenta-se uma comparação entre as características associadas aos
equipamentos inseridos no modelo acústico.
Quadro 8.8.1.25 – Potência sonora associada a cada fonte de ruído na situação de referência e na situação futura
Situação de referência

Situação futura

Horário de funcionamento

Potência sonora
dB(A)/m²

Potência sonora
dB(A)/m²

Tempo (h)

Fonte

ID

Grelhas SUL

F001

77,0

78,8

24

Janelas POENTE

F002

59,5

61,3

24

Portão NORTE

F003

75,5

77,3

24

Portão NASCENTE

F004

75,0

76,8

24

Chiller

F005

87,0

88,8

24

Verifica-se assim um ligeiro aumento dos níveis de ruído, mas apenas na envolvente imediata
das instalações da Ambimed.
Na figura abaixo pode ver-se a localização das fontes no modelo.
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Figura 8.8.1.2.3 – Localização das fontes inseridas no modelo acústico

De seguida, é apresentado o mapa de ruído calculado a 4 metros de altura, para a situação futura
(ver também Anexo), em termos do LAeq do ruído particular, com todas as fontes de ruído da
instalação em funcionamento (assumido funcionamento contínuo das fontes fixas e sem
considerar o tráfego rodoviário associado à instalação).

Figura 8.8.1.2.4 –Mapa de ruído da situação futura, para o indicador LAeq do ruído particular.

Dadas as distâncias envolvidas e a topografia do terreno, e analisando o mapa de ruído acima
apresentado, conclui-se que o ruído das fontes fixas da instalação em estudo, para a situação
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futura, continua a não ter qualquer efeito apreciável junto aos recetores sensíveis identificados,
estando os valores de LAeq do ruído particular da instalação abaixo de 30 dB(A) em todos eles.
Estes níveis de ruído particular garantem, automaticamente, o cumprimento do critério
regulamentar de incomodidade nos recetores sensíveis, bem como a ausência de
corresponsabilidade da instalação em qualquer eventual ultrapassagem dos limites para o
critério de exposição máxima.
A análise efetuada indicia um ligeiro aumento dos níveis sonoros do ruído particular na
envolvente das instalações da Ambimed, face à situação de referência. Os recetores sensíveis
mais próximos (P1, P2 e P3) sofrerão um impacto muito reduzido com a execução do projeto.
Para a aplicação dos critérios de avaliação de impactes no ambiente sonoro comparou-se os
resultados obtidos através do cálculo do indicador LAeq do ruído particular da instalação em
estudo nos pontos recetores P1, P2 e P3, de forma a se poder avaliar a magnitude do impacte
causado.
Quadro 8.8.1.26 – Diferença entre a situação futura e a situação de referência em termos do nível de ruído
particular diurno gerado pela instalação em estudo nos recetores sensíveis mais próximos, em dB(A)
Situação de
referência

Situação futura

Ld

Ld

P1

17,2

19,0

1,8

P2

14,3

16,1

1,8

P3

24,1

25,9

1,8

Sit. futura - sit. referência

Atendendo aos critérios apresentados no Error! Reference source not found.anterior,
considera-se este impacte como negativo e pouco significativo.

Muito embora o ruído de tráfego em vias públicas não seja em geral considerado como fonte de
ruído particular de uma dada atividade ruidosa, procurou-se também caraterizar o efeito
cumulativo do ruído particular da instalação com o do respetivo tráfego associado, quer para a
situação de referência, conforme secção anterior, quer para a situação futura.
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Como já referido, foram considerados os dados de tráfego fornecidos pela Ambimed e
convertidos em TMH para inserção no modelo acústico, conforme dados apresentados na
situação de referência.
De modo a poder enquadrar o ruído futuro da instalação e do respetivo tráfego gerado,
recorreu-se à informação mais atual disponível (2016) relativamente ao ruído da principal fonte
existente nas imediações e que, inequivocamente, é a estrada N103. Trata-se de uma GIT
(Grande Infraestrutura de Transporte), para a qual estão disponíveis Mapas Estratégicos de
Ruído de que se apresentatam também os extratos mais relevantes na situação de referência.
De modo a facilitar o enquadramento dos mapas de ruído particular da instalação em estudo e
do respetivo tráfego associado, para a situação futura, os mesmos são apresentados na figura
seguinte em conjunto com os MER da N103, para os indicadores Lden e Ln.
Por comparação com os mapas de ruído da situação de referência, nota-se um ligeiro
alargamento das isófonas de ruído, mas mantendo-se uma reduzida expressão do ruído gerado,
quer pela atividade ruidosa em análise quer pelo tráfego associado à mesma, para a situação
futura, face ao ruído produzido pela principal fonte existente na envolvente – a N103.
No ponto P1, o mais afetado pelas várias fontes de ruído consideradas, o ruído proveniente da
N103 continua a ser largamente dominante. Por exemplo, para o indicador Lden, ter-se-á um
valor de cerca de 50 dB(A) originado na N103, contra um valor próximo de 35 dB(A) proveniente
da instalação e tráfego associado.
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Figura 8.8.1.2.5 – Mapas de ruído particular e do tráfego associado à instalação, para a situação futura, e MER da
N103, para os indicadores Lden (acima) e Ln (abaixo).

Para a aplicação dos critérios de avaliação de impactes no ambiente sonoro comparou-se os
resultados obtidos através do cálculo dos vários indicadores de ruído nos pontos recetores P1,
P2 e P3, de forma a se poder avaliar a magnitude do impacte causado, cumulativamente, pela
atividade ruidosa em si e pelo tráfego gerado. Os resultados são apresentados no quadro
seguinte.
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Quadro 8.8.1.27 – Diferença entre a situação futura e a situação de referência em termos dos indicadores de
ruído Ld, Le, Ln e Lden, relativos ao ruído particular gerado pela instalação em estudo e respetivo tráfego gerado
nos recetores sensíveis mais próximos, em dB(A)
Situação de
referência

Situação
futura

Ld

Ld

P1

29,7

31,9

2,2

P2

18,4

20,5

2,1

P3

24,7

26,5

1,8

Le

Le

P1

29,2

31,4

2,2

P2

18,2

20,2

2,0

P3

24,7

26,5

1,8

Ln

Ln

P1

24,9

26,9

2,0

P2

16,0

17,9

1,9

P3

24,3

26,1

1,8

Lden

Lden

P1

32,7

34,8

2,1

P2

22,9

24,9

2,0

P3

30,7

32,5

1,8

Sit. futura - sit. referência

Atendendo aos critérios apresentados no Error! Reference source not found., considera-se este
impacte como negativo e pouco significativo.
Por outro lado, e como já anteriormente referido, estes níveis de ruído particular, mesmo com
o efeito do tráfego gerado, garantem, automaticamente, o cumprimento do critério
regulamentar de incomodidade nos recetores sensíveis, bem como a ausência de
corresponsabilidade da instalação em qualquer eventual ultrapassagem dos limites para o
critério de exposição máxima.

Concluindo, os resultados do estudo permitem concluir, que, tanto na situação atual como na
situação futura, o ruído das fontes fixas da instalação em estudo não tem qualquer efeito junto
aos recetores sensíveis geograficamente mais próximos das instalações. Esta conclusão
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mantém-se, mesmo considerando o efeito cumulativo deste ruído com o ruído de tráfego
associado à atividade da instalação. Na fase de exploração, prevê-se um impacte negativo e
pouco significativo, não sendo necessário aplicar medidas de minimização de ruído.
Por último, os níveis de ruído particular calculados nos recetores sensíveis, mesmo com o efeito
do tráfego gerado, garantem, automaticamente, o cumprimento do critério regulamentar de
incomodidade, bem como a ausência de corresponsabilidade da instalação em qualquer
eventual ultrapassagem dos limites para o critério de exposição máxima. De facto, sendo o nível
máximo de ruído particular exterior previsto de cerca de 26 dB(A), no recetor sensível mais
exposto, ou de 32 dB(A) se considerarmos também o tráfego associado, o cumprimento
regulamentar estará sempre assegurado, mesmo no período noturno.

8.8.1.3. Fase de desativação
Na fase de desativação não se perspetivam impactes significativos sobre o fator ambiental em
análise.

8.9.Resíduos
8.9.1. Classificação e enquadramento legal dos resíduos

hospitalares atualmente geridos na UTARH
A UTARH, localizada no concelho de Braga, tem há mais de 10 anos, Licença de funcionamento
DGS e APA (DGS/28.1.4.3/3-07.17, e licença Ambiental nº 393/1.0/2016), para diversas
operações de gestão de Resíduos Hospitalares Perigosos (RHP); considerando nomeadamente
os resíduos enquadrados, de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (Decisão da Comissão
2014/955/UE), nos códigos LER do capítulo 18, e outros LER de resíduos líquidos e/ou fluxos
específicos, produzidos na prestação de cuidados de saúde, diagnóstico e investigação
associados à saúde humana e animal . Nesta mesma instalação existe ainda, a funcionar, um
COGR licenciado pela CCDRNorte com Alvará de Licença nº 2/2019/CCDR-N, dedicado à Gestão
(recolha, armazenamento temporário) de outros resíduos não hospitalares. Nesta instalação,
existe ainda uma Unidade Intermédia de Subprodutos de Origem Animal categoria 1, com o
Número de Controlo Veterinário NSM030, atribuído pela Direção Geral de Veterinária.
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Os resíduos hospitalares enquadrados nos códigos LER do capítulo 18 (Decisão da Comissão
2014/955/EU - Lista Europeia de Resíduos), são ainda classificados de acordo com o Despacho
n.º 242/96 de 13 de agosto, nos grupos I, II, III ou IV. Este despacho determina que os resíduos
hospitalares, são objeto de tratamento diferenciado conforme essa classificação, estabelecendo
normas de gestão no que respeita ao seu acondicionamento, transporte e tratamento.
Os quatro grupos de resíduos hospitalares, caracterizam-se designadamente por:


Resíduos Grupo I – resíduos equiparados a urbanos, que não apresentam exigências
especiais no seu tratamento, como por exemplo, resíduos provenientes de serviços
gerais e de apoio (gabinetes, salas de reunião, vestiários, oficinas, jardins), embalagens
e invólucros comuns (papel, cartão, mangas mistas, etc.), resíduos provenientes de
atividades de alimentação, resultantes da confeção e restos de alimentos.



Resíduos Grupo II – resíduos hospitalares não perigosos, que não estão sujeitos a
tratamentos específicos podendo ser equiparados a urbanos, tais como, material
ortopédico, fraldas e resguardos descartáveis não contaminados e sem vestígios de
sangue, material de proteção individual utilizado nos serviços de apoio, embalagens
vazias de medicamentos ou outros produtos de uso clínico, frascos de soro não
contaminados.



Resíduos Grupo III – resíduos hospitalares de risco biológico: resíduos contaminados ou
suspeitos de contaminação, suscetíveis de incineração ou de outro pré-tratamento
eficaz, permitindo posterior eliminação como resíduos urbanos, nomeadamente, peças
anatómicas não identificáveis, resíduos provenientes da administração de sangue e seus
derivados, sistemas utilizados na administração de soros e medicamentos, sacos
coletores de fluxos orgânicos; material ortopédico contaminado ou com vestígios de
sangue, todos os resíduos biológicos provenientes de quartos ou enfermarias de
doentes infeciosos ou suspeitos.



Resíduos Grupo IV – resíduos hospitalares específicos de vários tipos de incineração
obrigatória, integrando-se neste grupo material cortante e perfurante, produtos
químicos e fármacos rejeitados, citostáticos e material utilizado na sua administração,
peças anatómicas identificáveis.

Os resíduos dos grupos I e II, encontram-se sujeitos ao mesmo tipo de regra, operações de
gestão, processos de tratamento e destino final e que os RU.
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Relativamente aos resíduos hospitalares com perigosidade (os grupos III e IV) essencialmente os
que são geridos nesta instalação, estes integram no primeiro caso apenas resíduos com risco
biológico, e no segundo resíduos essencialmente com risco químico. O tratamento destes
resíduos é efetuado em instalações licenciadas para o efeito e, de acordo com o mesmo
Despacho n.º 242/96, através de procedimentos distintos consoante o tipo de resíduos e
perigosidade associada (os primeiros por autoclavagem e os segundos por incineração).
Estes resíduos são também classificados, de acordo com a Lista Europeia de Resíduos, LER,
publicada pela decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro, com os códigos do
capítulo 18. Nomeadamente os dois grupos III e IV de resíduos perigosos, poderão estar por
vezes associados a onze códigos LER diferentes, o que pode dificultar, para os diferentes atores
em matéria de gestão de resíduos(produtores, transportadores, outros operadores), a relação
entre os dois tipos de classificação destes resíduos; ou em contextos de situações em que se
pretenda ter algum tipo de normalização ou fazer algum tipo de correspondência com a gestão
de resíduos hospitalares noutros países da europa. O modo como os diversos países da europa,
fizeram a adaptação dos seus códigos LER aos resíduos hospitalares, e a forma como os resíduos
são classificados e agrupados pela legislação portuguesa, é por ex. diferente da forma como o
faz a legislação inglesa.
Na Unidade de Tratamento e Armazenamento de Resíduos Hospitalares (UTARH), são realizadas
operações de gestão de resíduos hospitalares, como a recolha, transporte, armazenamento,
tratamento e eliminação, para os RHP- Resíduos Hospitalares Perigosos, dos grupos III e IV
(Despacho n.º 242/96, de 13/08) e resíduos com as mesmas origens, mas outros fluxos como os
RLP - Resíduos Líquidos Perigosos, os RE Resíduos Especiais (ou específicos) e os REP - Resíduos
Especiais (ou específicos) Perigosos.
Os produtores destes Resíduos RHP, RLP, REP e RE, são unidades de prestação de cuidados de
saúde (UPCS) e outras atividades afins ou equiparadas (como as atividades de diagnóstico, de
investigação, ou outras quer na saúde humana quer na saúde animal). As origens, os produtores
de todos esses resíduos e as atividades que desenvolvem, encontram-se de alguma forma
relacionados e integrados na definição de Resíduos Hospitalares, que de acordo com o DecretoLei n.º 178/2006, de 5 de setembro, e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 de junho,
são os “… resíduos resultantes de atividades de prestação de cuidados de saúde a seres humanos
ou a animais, nas áreas da prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou investigação e
ensino, bem como de outras actividades envolvendo procedimentos invasivos, tais como
acupunctura, piercings e tatuagens”.
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8.9.2.O Projeto
O Projeto “UGR (Unidade de Gestão de Resíduos) de Braga – Ampliação do sistema de
Autoclavagem e integração do COGR existente” abrange, as atividades, ações e operações já
desenvolvidas na exploração da Unidade de Tratamento de e Armazenamento temporário de
Resíduos Hospitalares (UTARH) da Ambimed. Com o Projeto pretende-se aumentar a capacidade
de autclavagem (operação de mais um autoclave) e a integração de operações de gestão de
Autoclavagem para “novos resíduos” com risco biológico (com novas origens e novos códigos
LER).
Os produtores de RH, são instalações de saúde e outras atividades afins ou equiparadas, como
aquelas que, de alguma forma se enquadram na definição legal de Resíduo Hospitalar “… os
resíduos resultantes de atividades de prestação de cuidados de saúde a seres humanos ou a
animais, nas áreas da prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou investigação e ensino,
bem como de outras atividades envolvendo procedimentos invasivos, tais como acupunctura,
piercings e tatuagens.” Ao tratamento de resíduos perigosos com risco biológico (sejam de
origem hospitalar ou não), é aplicado o código de operação D9 – Tratamento físico-químico,
conforme Anexos I e II da Diretiva 2008/98/CE e do diploma RGGR (Regime Geral de Gestão de
Resíduos). Para esta operação D9, a Ambimed tem várias instalações licenciadas, conforme foi
já referido, há vários anos, sendo uma dela a UTARH de Braga, para a qual se pretende agora
com o presente projeto alargar o tratamento por autoclavagem a esses resíduos.
Relativamente aos resíduos que propomos que integrem o processo de tratamento por
autoclavagem: o código LER 20 01 99, resíduos não perigosos mas que enquadra os resíduos de
higiene feminina que por si são resíduos com contaminação biológica; e o código LER 20 01 10,
20 01 11, 15 02 03. Os resíduos perigosos que serão essencialmente, resíduos de têxteis (roupa
de vestuário e outra), materiais absorventes e de limpeza e outros com sangue, originados nos
seguintes contextos ou produzidos em cenários, que integram resíduos gerados ou produzidos
em contextos de:
i) Acidentes (com mortes ou não) dentro de espaços edificados, instalações públicas e privadas
(nos domicílios, escolas, empresas, aeroportos e outras estações de transportes, estádios
desportivos, outros locais).
ii) Acidentes em espaços abertos, como vias de circulação (estradas, linhas férreas, aeroportos
etc.), espaços de utilização pública ou privada para grandes aglomerados de pessoas
(atividades desportivas, musicais e culturais, manifestações públicas, etc.).
Os resíduos produzidos nesses 2 contextos, têm que ser normalmente geridos, por forças
policiais, por bombeiros (ambulâncias e/ou emergência médica), por empresas de gestão das
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autoestradas, os serviços municipais e outros gestores de grandes espaços de utilização
pública ou privada, os serviços municipais, ou outras.
iii) Resíduos resultantes de cenários de crimes (ou outras ações com armas), ocorrências
descorrentes de eventos extremos ou catástrofes, donde resultem feridos, tendo esses
resíduos que ser normalmente geridos por forças policiais, por estruturas e entidades
judiciais, por bombeiros ambulâncias e/ou emergência médica, proteção civil, ou outras.
iv) Os resíduos produzidos em agências funerárias, consequentes da remoção de roupas em
domicílios, do tratamento prévio de cadáveres, etc.
Na atual UGR o sistema de Autoclavagem, destinado ao Tratamento de resíduos com risco
biológico, verá a sua capacidade incrementada para que possa receber mais resíduos com risco
biológico RHP do grupo III e “novos” resíduos com risco biológico não hospitalares com códigos
LER diferentes dos 18.
A imagem seguinte, representa a planta da UGR de Braga, indicando-se na mesma a localização
do novo autoclave e do novo local para armazenamento temporário dos resíduos com códigos
LER 20 01 10, 20 01 11, 15 02 03 e 200199 (resíduos não hospitalares contaminados, com risco
biológico) a autoclavar, antes do seu encaminhamento para autoclavagem.
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Figura 8.9.2.1 – Layout da UTARH de Braga com projeto de aumento de capacidade de autoclavagem
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8.9.3.Análise dos resíduos produzidos nas diferentes fases
do projeto
A tipologia de resíduos, produzidos como resultado das diversas fases do projeto, serão
provenientes do tipo de atividade que irá ocorrer em cada uma dessas etapas, a saber:


A fase de instalação de estruturas para o armazenamento e de delimitação de zonas e
de circuitos;



A fase exploração, onde se irão desenvolver as atividades decorrentes do processo de
laboração e de manutenção associada;



A fase de desativação e de desmantelamento de estruturas.

A descrição dos resíduos gerados ou produzidos em cada fase são analisados, nos parágrafos
seguintes.

8.9.3.1. Fase de Instalação
A fase de instalação do projeto, corresponderá, à identificação ou delimitação do local de
armazenamento dos novos resíduos com potencial de risco biológico a autoclavar. Não se prevê
a existência de RCD (resíduos de construção e demolição) uma vez que não se preveem obras e
os espaços e novos equipamento já existem no local e aguardam o desenvolvimento das
atividades de instalação que venham a ser necessárias (integradas no comissionamento do
equipamento). As atividades da instalação serão acompanhadas por técnicos profissionais,
qualificados garantindo-se assim a correta operacionalidade dos equipamentos. Neste processo
poderão ser produzidos alguns resíduos como embalagens contaminadas (150110*), resíduos
de absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza ou “desperdícios” e vestuário de
proteção, contaminados com óleos lubrificantes ou outros contaminantes químicos (150202*).
Mais alguns exemplos de resíduos que poderão ser produzidos nesta fase, são apresentados no
mais à frente, no quadro relativo a “Exemplos de resíduos produzidos ou decorrentes das
atividades internas da UGR”

8.9.3.2. Fase de Exploração
Durante a fase de exploração ou operação, proceder-se-á às atividades “normais” de uma
instalação que são simultaneamente de tratamento de resíduos, de “Sobreembalagem”, que se
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refere ao acondicionamento de embalagens com resíduos noutras embalagens de maiores
dimensões, para facilitar a logística em termos de transporte e armazenamento temporário de
resíduos.
As operações e/ou atividades de gestão de resíduos hospitalares (RH) na UGR, que integra a
UTARH e o COGR da Ambimed em Braga, continuarão a integrar, além do acondicionamento,
recolha, transporte e armazenamento temporário para todos os RH, algumas operações mais
específicas como:
I.

o Tratamento por autoclavagem (operação gestão de resíduos com o código D9) dos RH
do grupo III, resíduos com potencial de risco biológico;

II.

o Armazenamento temporário (operação de gestão de resíduos D15) de RH do grupo IV,
que são resíduos perigosos, maioritariamente, com potencial de risco químico, e que
são depois encaminhados para incineração nas instalações da Ambimed (CIGR) no
concelho da Chamusca;

III.

o Armazenamento temporário (operações de gestão de resíduos D15 e R13), para os
resíduos líquidos e outros resíduos com perigosidade (essencialmente risco químico),
provenientes de unidades de prestação de cuidados de saúde, que têm e, que são
depois a partir desta instalação encaminhados para tratamento noutras instalações
como, os CIRVER e o CIGR da Ambimed, no concelho da Chamusca, ou outras instalações
licenciadas para o efeito;

IV.

o Armazenamento temporário de resíduos não hospitalares, entre outros os resíduos
com os códigos LER 20 01 10, 20 01 11 150203 e 200199 com contaminação biológica, a
tratar por Autoclavagem (operação gestão de resíduos com o código D9) Relativamente
aos resíduos que propomos que integrem o processo de tratamento por autoclavagem:
o código LER 20 01 99, resíduos não perigosos mas que enquadra os resíduos de higiene
feminina que por si são resíduos com contaminação biológica; e os códigos LER 20 01
10, 20 01 11 150203, os, resíduos de têxteis (roupa de vestuário e outra), materiais
absorventes e de limpeza e outros com sangue, originados nos seguintes contextos ou
produzidos em cenários, que integram resíduos gerados ou produzidos em diferentes
contextos já desenvolvidos na descrição dos projeto.

Na imagem seguinte, além da referência à zonagem dos diferentes espaços e operações que
integram a instalação, encontram-se também representados os fluxo e entradas e saídas dos
resíduos na instalação, em contexto de funcionamento já do novo autoclave.O zonamento
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apresentado na figura, é o referido no Quadro II do Anexo 1, que relaciona os códigos LER dos
resíduos com a respectiva zona de armazenamento (ZA1 a ZA7).
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Figura 8.9.3.2 Layout da instalação e respetivos fluxos de resíduos, percursos na UGR Braga
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Apresenta-se abaixo uma imagem com um diagrama que, sistematiza as operações nas
instalações, UGR (UTARH e COGR) da Ambimed em Braga, com o Projeto. Neste diagrama é
possível observar na zona lateral, à esquerda, as novas atividades ou “inputs” na instalação,
como resíduos, processos e operações, que serão acrescidos àquelas que já se desenvolvem
atualmente, encontrando-se representadas na maior zona à direita (cinzento escuro) as
operações que já decorrem atualmente nesta UGR.
Os procedimentos internos operacionais, para a utilização do terceiro autoclave e sua integração
no processo de tratamento não são significativos, uma vez que os mesmos não se alteram face
ao que é atualmente realizado na UTARH.

Figura 8.9.3.2.7 - Diagrama das operações na UGR com o Projeto

No quadro seguinte encontram-se representados, de forma resumida, as quantidades de
resíduos a gerir na UGR, com o Projeto, e com a instalação do terceiro autoclave e os resíduos a
envolver nas operações de tratamento e de armazenamento.
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Quadro 8.9.3.28 - Tipologias de resíduos estimados, a gerir com o Projeto, na UGR Braga

Tipologia de Resíduos

CARACTERIZAÇÃO

Código
OPERAÇÃ
O

Resíduos com contaminação
biológica
Resíduos com risco biológico

Resíduos de higiene feminina

Resíduos serviço recall

RLP - Resíduos líquidos
perigosos
e
REP - Resíduos específicos
perigosos

D9

61,95

D15

2310,89

Materiais impróprios para consumo

D15

1,56

Resíduos embalagens
medicamentos

R13

23,88

Resíduos farmacêuticos

R13/ D15

86,70

Pilhas e Acumuladores

R13

3,12

REEE

R13

14,25

R13/ D15

38,05

R13

0,45

R13/ D15

282,51

R13

15,60

R13/ D15

5,54

R13

14,56

Misturas resíduos

R13/ D15

28,52

Monstros

R13/ D15

15,60

OAU

R13

27,48

Papel/ cartão

R13

70,83

Resíduos embalagens contaminadas
Resíduos hospitalares amalgamas
dentarias
Madeiras
Medicamentos
Metais

Plásticos

R13

43,28

REEE

R13

39,00

R13/ D15

44,61

RLP's/ RE's
Vidro

TOTAIS
(t/ano)

17337,51

17260,07

Resíduos hospitalares GIV

Outros resíduos perigosos

RE - Resíduos específicos (não
perigosos)

PARCIAIS
(t/ano)
15,49

Resíduos hospitalares GIII
RHP Grupo IV

Quantidade expectável a
tratar/armazenar com o
projeto

2310,89

112,14

338,38

308,15

R13

3,13
FONTE: Ambimed
Nota: Os valores apresentados no presente quadro correspondem ao total máximo estimado de resíduos a
gerir/receber com o projeto na UGR Braga, estando estes dependentes da evolução do serviço prestado

O destino final dos resíduos listados na tabela acima, conforme a sua tipologia são
encaminhados para vários OGR autorizados, licenciados, como o CIGR da Ambimed na
Chamusca para os RHP do grupo IV, ou Metalchem para os Resíduos de amálgamas de
tratamentos dentários, o SISAV, ou a Braval. Quanto aos RHP do grupo III, são tratados por
Autoclavagem diretamente nesta instalação na UTARH.
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Os resíduos envolvidos no projeto e na operação da UGR, bem como na exploração da UTARH
e do OGR (resíduos que são já geridos na instalação), poderão ser consultadas com maior
detalhe no Anexo VI.
Tipologia de Resíduos em atividades e processos internos na UGR
Durante esta fase, serão produzidos diferentes tipos de resíduos, associados às atividades de
exploração da instalação, as operações ligadas à gestão de resíduos e à laboração diária e
outras rotinas de funcionamento da UGR, conforme apresentado nas alíneas seguintes.
i) Resíduos resultantes da atividade da área social e de apoio administrativa como RU,
indiferenciados, e outros resíduos passiveis de serem tratados por valorização, que serão
encaminhamentos para as respetivas fileiras, (ou em caso de impossibilidade, outro processo
de tratamento), nomeadamente, e entre outros os tinteiros e toners, pilhas (muito pouca
quantidade porque muitas são recarregáveis),o papel e cartão, plástico, metal e vidro;
ii) Resíduos resultantes da utilização de consumíveis e de outros produtos de uso comum, como
os resíduos de embalagem, filme de plástico, metal, madeira, cartão etc, (que serão
encaminhados para valorização);
iii) Resíduos dos processos de manutenção, resultantes de operações programadas
(manutenção preventiva) e pontuais (manutenção corretiva, que possa ocorrer na resolução
de problemas pontuais). Muitos desses resíduos que possam ser pontualmente produzidos,
serão retomados no local e geridos depois pelas empresas que fornecem os vários serviços
de manutenção na instalação.
Os resíduos da atividade durante a fase de operação, após armazenamento temporário, são
encaminhados para operadores de gestão de resíduos licenciados, privilegiando sempre que
aplicável e possível, as operações de valorização e de proximidade, como a BRAVAL,
contribuindo assim para o incremento das sinergias e da redução, das distâncias nos transportes
e, da pegada de carbono associada ao projeto, e ainda de integração do conceito de simbiose
industrial.

8.9.3.3. Fase de Desativação
No quadro a seguir “Exemplos de resíduos produzidos ou decorrentes das atividades internas
da UGR”, são descriminados os resíduos que se prevê serem produzidos na UGR, nas suas
atividades diárias, discriminados e classificados de acordo o seu código LER e de operação, em
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função dos seus locais de produção e atividades desenvolvidos na instalação e para as fases do
Projeto, como a sua implementação, exploração e desativação.
Quadro 8.9.3.3 -Exemplo de resíduos produzidos ou decorrentes das atividades internas da UGR fases do
projeto.
Código
LER
15 01 01
15 01 02

Dedignação e/ou Caraterização
Embalagens de papel e cartão
Embalagens de Plástico

15 01 03

Embalagens de madeira
Embalagens de metal
150104
15 01 06 Misturas de embalagens
15 01 10* Embalagens contendo ou contaminadas
por resíduos de substâncias perigosas
15 01 11* Embalagens de metal
15 02 02* Absorventes, materiais contaminados por
substâncias perigosas com risco quimico
15 02 03 Materiais filtrantes, panos e absorventes,
vestuário de proteção ão abrangidos em
150202
17 04 05 Sucata de ferro e aço
17 04 07 Mistura de metais
17 04 11 Cabos eléctricos
17 09 04 Mistura de resíduos de construção e
demolição
19 02 03 Misturas de resíduos, contendo apenas
resíduos não perigosos
19 09 04 Carvão activado usado
19 09 05 Resinas de permuta iónica, saturadas ou
usadas
20 01 01 Papel e cartão
20 01 02 Vidro
20 01 21* Lâmpadas fluorescentes usadas
20 01 33* Pilhas e acumuladores*
20 01 35* Equipamento elétrico e eletrónico*
20 01 36 Equipamento elétrico e eletrónico fora de
uso
20 01 39 Plástico
20 01 40 Metais
20 03 01 Misturas de resíduos urbanos e
equiparados
20 03 07 Monstros

Origem
(Operações e/ou Processos)

Fase
do Projeto

Destino
final

(FI) (FE) (FD)

R12

(FI) (FE) (FD)

R12

(FI) (FE) (FD)
(FI) (FE) (FD)
(FI) (FE) (FD)

R12
R12
R12

Embalagens de materiais

(FI) (FE) (FD)

R13/ D15

Embalagens de materiais
Instalação, Manutenção
Desmantelamento

(FI) (FE) (FD)

R13/ D15

(FI) (FE) (FD)

D15

Instalação, Manutenção
Desmantelamento

(FI) (FE) (FD)

D15

Desmantelamento (1)
Desmantelamento (1)
Desmantelamento (1)

(FI) (FE) (FD)
(FI) (FE) (FD)
(FI) (FE) (FD)

R13
R12
R13

Instalação e desativação

(FI) (FE) (FD)

D1

Resíduos tratados

(FE)

D1

Residuos do tratamento água

(FE)

D15

Residuos do tratamento água

(FE)

D15

Área social e administrativa
Área social e administrativa
Iluminação
Área social e administrativa
Área social e administrativa

(FE)
(FI) (FE)
(FE)
(FE)
(FI) (FE) (FD)

R12
R13
R13
R13
R13

Área social e administrativa

(FI) (FE) (FD)

R13

Área social e administrativa
Área social e administrativa

(FE) (FD)
(FI) (FE) (FD)

R12
R13

Área social e administrativa

(FI) (FE) (FD)

D1

Embalagens de materiais
e/ou equipamentos
Embalagens de materiais
e/ou equipamentos
Paletes de madeira
Embalagens de materiais
Embalagens de materiais

(FE) (FD)

(FI) Resíduos previstos para a FASE de INSTALAÇÃO
(FE) Resíduos previstos para a FASE de EXPLORAÇÃO
(FD) Resíduos previstos para a FASE de DESATIVAÇÃO

Embora a lista apresentada seja relativamente exaustiva, muitos destes resíduos são produzidos
muito esporadicamente, como as lâmpadas fluorescentes que podem durar longos de anos, e
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em casos de avaria ou de atingirem o seu tempo limite de vida e, em muitos destes resíduos são
retomadas pelos fornecedores que fazem a reposição de equipamentos novos. Outros são
retomados pelos fornecedores no decorrer das ações de manutenção ou de reparação, existirão
ainda outros resíduos, como pilhas e baterias, que acabam por não ser atualmente produzidos
por estarem a ser usados maioritariamente ou totalmente equipamentos recarregáveis.
Os resíduos discriminados neste quadro não incluem as operações de gestão de resíduos
recolhidos nos clientes/produtores de resíduos.
Esta fase ocorrerá quando a Ambimed der por terminada a sua atividade neste local. Para o
efeito a instalação dispõe já atualmente de um plano de desativação (Anexo X). que integra
procedimentos e atividades de desmantelamento e retirada de todos os equipamentos,
produtos e materiais, e mobiliário, e resíduos resultantes.
Poderão ser resíduos da desativação e do desmantelamento dos equipamentos, onde a
componente principal, será essencialmente “monstros”, peças de metal, madeira e plástico,
embalagens de várias tipologias, óleos usados, absorventes e “desperdício” ou tecidos
contaminados, e ainda alguns RCD consequentes das atividades de desmontagem e remoção de
estruturas. Alguns dos resíduos que poderão resultar desta fase do projeto, serão semelhantes
aos resíduos da fase de instalação.
Será ainda de referir que para as diferentes fases do projeto, quanto aos resíduos produzidos e
geridos nas instalações, e, no que se refere ás medidas (preventivas, de minimização e de
mitigação) as mesmas encontram-se mencionadas em capítulo específico (do ponto 9) deste EIA,
e permitirão suprimir e/ou minimizar, eventuais riscos e/ou impactes associados.
Sendo os Resíduos o “objeto” do projeto e da instalação atual- a Gestão de Resíduos hospitalares
e outros- de forma resumida poder-se-á conclui que, o Projeto terá um impacte positivo na
saúde humana, com o incremento da capacidade de resposta de Tratamento de Resíduos com
risco biológico por Autoclavagem, como resposta às necessidades não só atuais da região e no
país, como nalgum incremento que possa ocorrer por motivos diversos:


pandemias virais ou outras que possam vir a ocorrer



eventuais patologias, incidentes ou acidentes que possam vira a ocorrer associados a
eventos meteorológicos extremos decorrentes das alterações climáticas



potenciais acidentes e incidentes em consequência de eventos meteorológicos
extremos (seca, inundações, ventos extremos, etc)
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incremento de patologias do norte de África que possam “migrar” para os países do sul
da europa, como Portugal.

Este impacte positivo do projeto, alarga-se ainda aos “novos resíduos” com risco biológico que
integra, que passarão a ter uma resposta efetiva e segura às suas necessidades de tratamento.
Por tudo o que foi já analisado, avaliado e referido sobre a presente Projeto e ainda, face ao tipo
de projeto, à sua localização, à localização das populações vizinhas na envolvente, à utilização
de Boas Práticas na sua laboração e exploração, bem como à tomada de medidas de prevenção,
de minimização e de mitigação dos impactes ambientais que possam ocorrer e que impactes
positivos sobre a saúde, prevendo-se que o mesmo venha a gerar impactes positivos relevantes
sobre a Gestão de Resíduos, com as melhorias nas respostas às necessidades na gestão de
resíduos hospitalares e outros, alguns dos quais também com risco biológico, para a para a
região norte e a nível nacional.

8.10.

Clima e microclima

Relativamente ao descritor Clima e Microclima não é previsível a identificação de impactes
negativos significativos nas diferentes fases do projecto.
Em particular considerando a fase de exploração, dado que esta é a de maior extensão temporal
e para a qual maior atenção deve ser dedicada, não se prevê a ocorrência de alterações
relevantes ou significativas ao nível macroclimático e microclimático.
Existirá um acréscimo de emissões poluentes para a atmosfera cujo contributo global se estima
inferior a 0,5% do total de emissões de CO2 associadas ao transporte rodoviário no concelho de
Braga, de acordo com o INERPA (ano de referência 2017), relativamente ao aumento do número
de efetivos da frota de transporte de resíduos da unidade.
As alterações introduzidas pelo presente projecto em análise não alteram as fontes fixas de
emissões da instalação, sendo que o acréscimo de emissões poluentes para a atmosfera se
refere à utilização em full capacity da capacidade instalada, reflectindo-se no aumento de 1,2%
do total de emissões associadas à indústria no concelho de Braga, de acordo com o INERPA (ano
de referência 2017).
Com a predominância de ventos do quadrante oeste e à altitude a que se localiza a instalação,
a componente climática na dispersão dos poluentes atmosféricos actuará de forma favorável e
no sentido oposto às áreas com ocupação populacional.
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8.11.

Ar

8.11.1.

Metodologia

8.11.1.1. Avaliação de impactes na fase de instalação
Dada a tipologia do projeto e uma vez que serão aproveitadas as estruturas já existentes no
local, não estando, desta forma, previstas ações suscetíveis de causar impacto na qualidade do
ar local, esta avaliação não tem relevo.

8.11.1.2. Avaliação de impactes na fase de exploração


Quantificação das emissões dos poluentes em estudo (NO2, CO, PM10 e SO2), associadas
ao funcionamento da AMBIMED, após a instalação do 3º autoclave. Comparação das
emissões previstas com as emissões verificadas atualmente para a AMBIMED;



Modelação da dispersão atmosférica dos poluentes inventariados, nas condições
futuras de exploração da AMBIMED, para um ano meteorológico completo (2018),
validado face à Normal Climatológica do local;



Comparação dos resultados obtidos com os valores limite aplicáveis para os poluentes
em estudo (NO2, CO, PM10 e SO2) e com os valores obtidos na situação de referência.

8.11.2.

Avaliação de impactes

8.11.2.1. Avaliação de impactes na fase de instalação
A introdução do 3º autoclave na AMBIMED não implica a construção de novas infra-estruturas,
pelo que não se considera a existência de impactes na qualidade do ar decorrentes desta fase.

8.11.2.2. Avaliação de impactes na fase de exploração
Neste capítulo apresentam-se os resultados da simulação da dispersão dos poluentes
atmosféricos (NO2, CO, PM10 e SO2), para o mesmo ano meteorológico (2018) que o
considerado na situação atual, para o domínio em avaliação, tendo em conta as emissões
inventariadas, associadas ao funcionamento da AMBIMED, após as alterações previstas, e às
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fontes pontuais do ecoparque, externas ao projeto, que se mantiveram inalteradas face à
situação atual. Os valores de fundo aplicados também se mantiveram inalterados.
De acordo com o item “Fontes emissoras”, as alterações previstas para a AMBIMED, apenas
terão relevo ao nível do tráfego rodoviário de veículo ligeiros e de pesados, promovendo um
incremento das emissões rodoviárias na ordem dos 44%, que ainda assim, terá um efeito
residual nas emissões globais da AMBIMED (inferior a 1%), por não corresponder à fonte com
maior peso. Conforme indicado no capítulo 6.8.1.5 Fontes Emissoras, as fontes pontuais
correspondem ao grupo de fontes com maior relevo nas emissões da instalação,
maioritariamente superior a 85%.
Esta variação residual das emissões da AMBIMED, aliada ao facto das fontes externas ao projeto
terem um maior peso (as fontes da AMBIMED correspondem a menos de 18% das emissões
externas), não irá promover alteração nos níveis de qualidade do ar locais (cenário cumulativo).
Desta forma, considerou-se relevante apresentar apenas a variação percentual entre as
concentrações representativas da situação atual e da situação futuro para o cenário AMBIMED
(próximo quadro). São apresentados apenas os valores estimados, sem aplicação do fator F2. É
ainda apresentada a variação da área do domínio em situação de incumprimento, em
comparação com a situação atual.
Quadro 8.11.2.29 - Resumo dos valores estimados para os poluentes em estudo, para a situação atual e futura,
tendo em consideração o cenário de emissões AMBIMED.

Área do domínio (km2) com
excedências em nº superior ao
permitido

VE (1) (µg∙m-3)
Poluente

Período
Situação
atual

Situação
futura

Variação
(%)

Situação
atual

Situação
futura

Variação
(km2)

Horário

56,70

56,84

0,25

0

0

0

Anual

11,94

11,94

0

0

0

0

Octohorário

102,52

102,52

0

0

0

0

Diário

12,93

12,93

0

0

0

0

Anual

12,05

12,05

0

0

0

0

Horário

4,49

4,49

0

0

0

0

Diário

2,94

2,94

0

0

0

0

NO2

CO

PM10

SO2
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Síntese Interpretativa


No cenário AMBIMED, não se observa variação entre os valores estimados para a
situação atual e para a situação futura, com exceção do poluente NO2, para o período
horário, em que se verifica uma variação mínima de 0,25%. Esta variação residual devese ao aumento do volume de tráfego de veículos ligeiros e de pesados previsto para a
situação futura.



Analisando as áreas em excedência, considerando que os resultados estimados são
representativos dos valores reais (sem aplicação do fator F2), não se verificam
ultrapassagens aos valores limite legislados, para todos os poluentes em estudo.

8.11.2.3. Impactes cumulativos
No presente estudo teve-se em consideração a contribuição das fontes emissoras externas ao
projeto, nomeadamente as emissões geradas pelas fontes pontuais do ecoparque.
Para além destas fontes, considerou-se a contribuição das restantes fontes emissoras existentes
no domínio em estudo, para as quais não foi possível considerar individualmente no modelo de
dispersão, através da aplicação do valor de fundo aos valores estimados, para os poluentes NO2,
PM10 e SO2, tendo por base os dados medidos na estação suburbana de fundo de Frossos-Braga.
Com base nos resultados obtidos, verifica-se o efeito cumulativo das emissões atmosféricas
provenientes da AMBIMED com as emissões inerentes às fontes emissoras externas ao projeto,
tendo estas maior relevo que a própria AMBIMED.

8.12.

Água e águas residuais

8.12.1.

O projeto

Este projeto para a Unidade de Gestão de Resíduos (UGR) de Braga integra o aumento de
capacidade de autoclavagem da Unidade de Tratamento e Armazenagem de Resíduos
Hospitalares (UTARH) de Braga, a integração do Centro de Operações de Gestão de Resíduos
(COGR) existente, bem como a aplicação do tratamento por autoclavagem a resíduos com novos
códigos LER, com potencial risco biológico.
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Com o projeto, para a UTARH que integra a UGR de Braga, licenciada e a funcionar há mais de
dez anos, o aumento da sua capacidade instalada para as operações de autoclavagem, será
efetuado considerando as seguintes ações:
 Incremento da capacidade instalada da operação de tratamento de resíduos (com potencial
de risco biológico) por autoclavagem, incluindo a integração de um terceiro autoclave;
 Otimização da capacidade de tratamento disponível para o tratamento por autoclavagem,
de resíduos com risco biológico, considerando nomeadamente os resíduos hospitalares do
grupo III e outros com as mesmas características de perigosidade, incluindo os resíduos
classificados com os seguintes códigos LER:


20 01 10 – Roupas (resíduos de acidentados ou com origem em crime



20 01 11 – Têxteis (resíduos de roupa têxteis com origem em acidentados ou em crimes
como por exempli, tapetes, cortinados, têxteis de viaturas, entre outros).



15 02 03 – absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção
não abrabgidos em 15 02 02* (resíduos de roupa que sejam utilizados com Equipamento
de Proteção Individual).



20 01 99 – outras frações não anteriormente especificadas; que enquadram os
resíduos de higiene feminina (pensos higiénicos e tampões).

Com o projeto a situação mantem-se, quanto ao abastecimento de água à instalação, dispondo
a UGR de sistema de abastecimento de água da rede pública, distribuída no EcoParque, pela
entidade que o gere, a Braval, não havendo recurso a qualquer tipo de captações subterrâneas,
para abastecimento de água.
Assim, o consumo de água quer para uso doméstico, quer para uso industrial provém da rede
pública de abastecimento. Ainda relativamente ao abastecimento de água para a exploração da
UTARH, será ainda de referir que, a água da rede apesar de ser da rede publica e completamente
potável é previamente tratada para redução de sólidos e de calcário, para a sua utilização
“industrial” na instalação, no processo de tratamento dos resíduos e complementarmente à
Autoclavagem, no sistema de geração de vapor, e para que não ocorram fenómenos de
incrustações nas caldeiras.
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Figura 8.12.1.8 – Usos de água, recirculação e efluentes resultantes

Conforme é apresentado no quadro acima, na análise e avaliação destes fatores, será relevante
ter em consideração que para o projeto, a utilização de água para o processo de tratamento de
resíduos por autoclavagem (que tem requisitos próprios) e restantes atividades e operações de
gestão de resíduos nesta instalação, que integram:
- um sistema de pré-tratamento da água de abastecimento (remoção de dureza e de
mineralização), para utilização no equipamento afeto ao sistema e processo de
Autoclavagem, nomeadamente o seu sistema de geração de vapor;
- um sistema de tratamento, “ descontaminação dos condensados”, produzidos durante o
processo de autoclavagem (vapor de água, que condensa ao arrefecer durante o ciclo de
descontaminação dos resíduos) , integrado nos próprios Autoclaves;
- a recirculação de água, minimizando a sua rejeição e aproveitando todo o potencial de
energia (calor) que essa água detêm.

8.12.2.

Descrição das principais ações geradoras de

efeitos significativos do projeto no ambiente
As principais ações geradoras de efeitos sobre o ambiente far-se-ão sentir ao longo das
diferentes fases do ciclo do projeto, sendo que a magnitude e significância destas ações é
variável, para as diferentes fases (instalação, exploração e desativação/desmantelamento), face
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ás atividades e operações de gestão de resíduos que ocorrem, a Água que é consumida para o
desenvolvimento dessas atividades e operações e as consequentes Águas residuais que são
produzidas.
Neste caso em particular, porque o projeto se desenrola numa unidade já existente, a UGR de
Braga, e porque não vão ocorrer trabalhos de construção, a primeira fase do projeto designa-se
por fase de instalação.
Nos parágrafos seguintes são apresentadas, para cada fase do projecto, as atividades e
operações com potencial para provocar efeitos significativos no ambiente, no âmbito Água e
Águas residuais.

8.12.2.1. Fase de Instalação
Durante a fase de instalação irão decorrer atividades que permitirão preparar o espaço interno,
considerando em particular as adaptações das zonas de armazenamento temporário para os
“novos resíduos com novos códigos LER” e o novo autoclave para ampliação da capacidade de
tratamento por autoclavagem.
Nesta fase no interior da instalação, decorrerão atividades de reorganização do espaço
movimentação de elementos e eventualmente também delimitação de espaços. Nesta fase o
consumo de Água, será muito reduzido não tendo significado no computo global de consumo
na instalação.
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Figura 8.12.2.1.9 – Layout da UGR de Braga com o Projeto, com o aumento de capacidade de autoclavagem na UTARH
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No decorrer desta fase, os trabalhos associados à instalação do projeto não se prevê que tenham
de impacte significativo, quanto ao fator Águas Residuais, embora baixo o potencial de gerar
poeiras ou escorrências, ocorrências características deste tipo de ação, e produção de águas
residuais decorrentes da lavagem dos locais intervencionados com a instalação de equipamento.
No entanto, considerando que estes trabalhos decorrerão no espaço interior da instalação,
devidamente coberto e fechado (o que minimiza ventos responsáveis pelo arrastamento de
poeiras) e devidamente impermeabilizado, no caso de eventuais escorrências, as mesmas serão
devidamente contidas com material de absorção que será depois encaminhado como resíduos.
Eventuais escorrências de maior dimensão poderão também ser contidas no sistema interno de
drenagem com, previamente ao envio das mesmas para a rede da Braval, não se perspetivam
neste âmbito impactes significativos.

8.12.2.2. Fase de Exploração
Durante a fase de exploração ou operação, proceder-se-á às atividades “normais” de uma
instalação que é simultaneamente de tratamento de resíduos, por um lado, de
“Sobreembalagem”, que se refere ao acondicionamento de embalagens com resíduos noutras
embalagens de maiores dimensões, para facilitar a logística em termos de transporte e
armazenamento temporário de resíduos por outro. Apresenta-se abaixo, o diagrama de
operações da UGR, onde se pode observar, no seu lado esquerdo os “inputs” na instalação, nos
processos e nas operações, que serão acrescidos àquelas que já se desenvolvem atualmente na
UTARH.
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Figura 8.12.2.2.10 - Diagrama das operações na UGR com o Projeto

Na imagem acima, a zona a cinzenta identifica as operações que decorrem já na UTARH, e as
novas atividades ou operações fora da zona cinzenta.
Água
Na UGR a Água de abastecimento, além de ser usada, nas áreas sociais, nos diferentes processos
de higienização (instalações, viaturas, contentores, outros), integra o processo de tratamento
de resíduos de risco biológico por Autoclavagem de UTARH, sendo utilizada a montante dos
Autoclaves, no sistema de geração de vapor, e no sistema de refrigeração (permutadores de
calor) dos autoclaves. Essa água do sistema de refrigeração dos Autoclaves, circula numa
“camisa”, na zona externa à camara de autoclavagem, arrefecendo-a sem nunca entrar em
contacto com os resíduos.
Em todo o processo de tratamento de resíduos por autoclavagem e de higienização de
contentores, desenvolve-se um circuito Recirculação de Água. O mesmo processa-se a partir da
água que circula e que aquece durante a sua passagem, na zona da “camara externa” dos
autoclaves, e para que se processe o seu arrefecimento, voltando ao circuito, sem desperdício
de água e com aproveitamento da sua energia térmica.
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A recirculação de água, descrita com mais pormenor no capítulo inicial deste EIA, sobre a
situação de referência do projeto, “Descrição dos aspetos relevantes do estado atual do
ambiente e possível evolução sem o projeto”, contribui para uma redução do consumo de água
em cerca de 70%, e integra assim, quer o circuito de arrefecimento dos autoclaves, quer o
processo de higienização de contentores, com o aquecimento da zona de secagem dos mesmos
e redução de consumo de energia associada a esse processo de aquecimento.
Assim, para a fase de Exploração, o consumo de água na UGR, com o Projeto, ao ser integrada
na instalação um novo Autoclave, havendo simultaneamente uma otimização do uso dos dois
autoclaves que já existem e ainda um acréscimo do tratamento de alguns “novos” resíduos com
risco biológico, prevê-se um incremento, que por haver alguma economia de escala no sistema
de geração de vapor, não será diretamente proporcional ao incremento da capacidade de
tratamento ou das operações inerentes, mas que poderá chegar aos 35% de incremento, para
um cenário de funcionamento máximo, mas que se situará em cerca de 25% de incremento do
consumo de atual de água, numa fase de cruzeiro de exploração da UGR.
O consumo de água nas áreas sociais, bem como nos processos de higienização das instalações
prevê-se que se mantenham, não havendo assim de uma forma global um incremento muito
significativo, no consumo de água com o projeto. Devendo, contudo, ser tido em consideração
sempre que se adequem, o desenvolvimento de medidas de minimização e de otimização de
consumo de água, aspetos adiante desenvolvidos no capítulo 8 relativo aos impactes do projeto
e ás medidas de minimização e mitigação dos mesmos.
Águas Residuais
Com o projeto, as águas residuais resultantes da exploração da UGR, os efluentes industriais e
domésticos, continuaram a ser coletados na rede de águas residuais da instalação e
posteriormente encaminhadas para a ETAL da Braval não havendo, por isso descarga direta em
meio hídrico.
Tal como na instalação atual, com o projeto, a tipologia de águas residuais, que são produzidas,
dividem-se em três grandes componentes, relacionadas com as atividades desenvolvidas na
UGR, tais como, as águas residuais domésticas, associadas às instalações sanitárias e balneários,
às áreas sociais e administrativas e outras de apoio; as águas residuais industriais, produzidas
da laboração da UTARH, resultam de atividades ou processos, como o sistema de higienização
de contentores, a higienização de viaturas, de instalações e de equipamentos, e outras
relacionadas com o próprio sistema de autoclavagem (como os condensados, que são produzido
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em cada ciclo de tratamento de resíduos, e que são tratados (descontaminação biológica) antes
da sua rejeição na rede interna de águas residuais.
O efluente resultante dessas águas residuais (domésticas e industriais) é conduzido, pela rede
de drenagem interna da UGR para a rede de drenagem e ETAL do Ecoparque da Braval, não
havendo, por isso qualquer tipo de descarga direta em meio hídrico.
O armazenamento de resíduos líquidos e/ou outros produtos perigosos, acondicionados em
recipientes, são armazenados em armazém dedicado, onde são colocados sobre paletes com
grelha e bacia de retenção que impedem qualquer tipo de derrame ou escorrência para o
pavimento circundante. Como sistema de segurança complementar, neste espaço (ZA7), na
delimitação do piso do armazém existe ainda uma grelha, com caleiras ligada a uma bacia de
retenção, que fornece mais um nível de segurança acrescida e de contenção de potenciais
derrames. Além da existência em locais específicos da UGR de kits de contenção de derrames.
Prevê-se assim, para esta instalação, a UGR, que o incremento na produção de Águas Residuais
(domésticas e industriais), com o projeto, seja equivalente ao incremento do consumo de água
estimado com o funcionamento do mesmo, que se poderá chegar aos 35%, para um cenário de
funcionamento máximo, mas que se situará em cerca de 25% numa fase de cruzeiro de
exploração da instalação.
Quanto ás águas pluviais captadas na zona edificada existente e zonas circundantes, como a
cobertura (telhados e caleiras), coletores, sumidouros e outras estruturas equivalentes que
circundam a zona exterior envolvente edificada, posteriormente sestas águas pluviais são
conduzidas para a rede de águas pluviais externa, do Ecoparque da Braval. Na zona mais
periférica em relação ao edificado, as águas pluviais, do logradouro e zona de circulação e
estacionamento de viaturas, do pavimento da estrada de circulação externa, são também
conduzidas para a rede de pluviais do Ecoparque da Braval.
Existindo atualmente na UGR, nomeadamente na exploração da UTARH e no seu sistema de
Autoclavagem, e conforme já descrito, medidas internas aplicadas à reutilização de água de
consumo nos processos, levam a uma redução de consumo de água de abastecimento de mais
de 70%, e a um valor equivalente na redução, na rejeição, de águas residuais. Caso não fossem
tomadas essas medidas e a integração de um sistema de recirculação de águas do processo, o
valor de rejeição de águas residuais para a rede interna e externa, de drenagem seria mais do
dobro daquele que existe efetivamente.

EIA do Projeto de melhoria contínua - UGR de Braga

Pag. 293 de 324

8.12.2.3. Fase de Desativação
No âmbito da fase de desativação, e atendendo a que a UGR se encontra integrada no interior
de um parque de “indústrias” ambientais e associadas essencialmente aos resíduos, as
atividades de desativação corresponderam à desmontagem e remoção dos equipamentos
existentes no interior da instalação, e ao seu transporte como resíduos com respetivos códigos
LER, para destino final adequado e licenciado.
Os principais efeitos destas atividades sobre o ambiente, podem eventualmente incidir no
ruído, emissão de poeiras e resíduos, impactes que não se esperam significativos considerando
a localização da unidade dentro de um parque daquela tipologia, onde existem atividades
semelhantes e que terão também capacidade para absorver grande parte dos resíduos que
possam ser gerados no processo de desmantelamento. Ainda assim, os efeitos das atividades da
fase de desativação são adiante analisados em maior detalhe no âmbito do capítulo relativo aos
impactes e ás medidas de minimização e mitigação.

8.12.2.4. Impactes Cumulativos
Analisando ainda a possível ocorrência de impactes cumulativos associados ás Águas Residuais,
nomeadamente no sistema de águas residuais do Ecoparque da Braval, esta rede passará
mensalmente e em média cerca de receber mais 300 m3/mês de águas residuais industriais e
domésticas. Em termos de quantidade este input de “novas águas residuais” na ETAL, é muito
reduzido, correspondendo a menos de 3% de incremento, mantendo-se ainda, em termos de
qualidade, as características do efluente industrial que é já enviado atualmente para a rede de
drenagem e ETAL do Ecoparque da Braval.
Ainda com o Projeto e para os fatores Água e Águas residuais, no EcoParque da Braval, que
integra um conjunto de instalações, nomeadamente unidades de gestão de resíduos, essa
circunstância não determina a ocorrência Impactes Cumulativos, relativamente ao consumo de
água, uma vez que o abastecimento é feito pela Braval, a partir da rede pública, não existindo
para isso captações na zona para esse fim, nem decorrem acréscimos de extração de água
subterrânea.
Quanto à produção de águas residuais existe algum potencial embora muito reduzido de
impactes cumulativos, pois o incremento que o projeto acarreta comparativamente à instalação
atual e todas as outras instalações do Ecoparque da Braval, é praticamente irrelevante nesse
contexto
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8.12.2.5. Síntese de Impactes Potenciais
Considerando o “novo” conjunto de operações, com o projeto será de referir como principal
efeito positivo sobre o ambiente o correto encaminhamento de resíduos não hospitalares com
potencial de contaminação biológico, com vista ao seu tratamento para eliminação do seu
potencial de contaminação, que caso não sejam desenvolvidas respostas e solução para o
mesmo, um impacte positivo, significativo e com alguma magnitude, considerando que a área
de influência do projeto cobre diferentes regiões da zona norte do pais.
De uma forma global e relativamente ás Águas e Águas Residuais, os prováveis efeitos deste
projeto no ambiente, face ao seu âmbito e capacidade de resposta a necessidades no âmbito da
melhoria em diversos aspetos da gestão de resíduos hospitalares e outros com risco biológico,
e considerando ainda, todo o contexto sem projeto, do serviço que já é prestado nesta zona do
país há mais de dez anos, desta instalação em Braga e da sua situação de referência, preveemse alguns impactes positivos e não se preveem impactes negativos significativos do projeto.

8.13.

Avaliação do impacte do projeto no clima e vulnerabilidade

às alterações climáticas
O projeto em análise considera a intervenção no espaço já existente para a melhoria da
capacidade interna da UTARH na gestão dos resíduos rececionados (armazenamento,
acondicionamento, lavagens e transporte), optimizando a capacidade de tratamento presente
nas instalações, em particular dada a existência de um terceiro autoclave presente na Unidade
que se encontra inactivo e devidamente selado.

8.13.1.

Fase de Instalação

Para a fase de instalação, a necessidade de armazenar temporariamente os materiais em
estaleiro deixa-os vulneráveis e sujeitos aos eventos climáticos imprevisíveis e mais frequentes
(ventos fortes, chuvas torrenciais ou ondas de calor), revelando um potencial impacte do fator
ambiental sobre o projeto. Neste caso, e tratando-se de um risco potencial, salienta-se a
importância de considerar planos de contingência para a mitigação dos riscos temporários
decorrentes da exposição a estes possíveis fenómenos climáticos extremos que possam ocorrer.

8.13.2.

Fase de Exploração

Na fase de exploração, com presente projeto e existindo um incremento de capacidade e de
resíduos a tratar na UTARH, traduzir-se-á num aumento de consumo de energia, do qual
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decorrem os principais impactes diretos do projeto. Os impactes diretos relativos ao consumo
de energia na fase de exploração do projeto devem-se ao incremento desses consumos via:
i)

Operações de Gestão de Resíduos na UTARH

O incremento previsto na capacidade de tratamento da UTARH é de 66% face às médias anuais
actuais, o que corresponde a um total de 6.898 toneladas adicionais por ano face à situação de
referência. Considerando que o consumo específico se situa nos 42,58 kgep por tonelada de
resíduo tratado (dados do relatório da auditoria energética de Novembro de 2015) para um nível
de tratamento por autoclavagem na UTARH que se situou nas 10438,8 Ton/ano (dados 2019),
foi calculada nova estrutura de consumos específicos por entrada em funcionamento do terceiro
autoclave, cuja principal consequência é, em proporção, o aumento do consumo de propano.
Nesse sentido é estimado para o cenário futuro à capacidade de laboração máxima, um
consumo específico de 62,82 kgep por tonelada de resíduo tratado, o que corresponde a um
consumo energético global de 738,2 tep/ano.
Em termos de impacto nas Alterações Climáticas, este aumento de consumo energético traduzse no acréscimo de emissões de GEE’s decorrentes da actividade na UTARH. Na situação de
referência e considerando a repartição dos consumos por tipo de vetor energético (eletricidade,
propano e diesel/gasóleo) as emissões estimadas situam-se nas 1.120,3 Ton CO2eq/ano. Com o
acréscimo previsto de resíduos tratados e consequente consumo energético, este valor
verificará um crescimento entre os 66,1% e 68,5% das emissões, provenientes do conjunto de
operações globais do funcionamento da UTARH.
Estes dois cenários correspondem a duas situações distintas. A primeira (valor mais baixo)
considera uma distribuição proporcional por todos os vetores energéticos atualmente
utilizados, refletindo uma situação de evolução linear mas, tal como referido, mais distante da
realidade futura, já que tal não é expectável com a entrada de um terceiro autoclave em
funcionamento. A segunda traduz um cenário mais realista, onde o crescimento do consumo
energético decorre do aumento do consumo de propano, principal combustível no processo de
autoclavagem e com maior fator de emissão (excluindo o diesel/gasóleo, cujo consumo se deve
exclusivamente ao abastecimentos do empilhadores da instalação). Em termos absolutos o
aumento de emissões estimado é, respectivamente, de 1860,5 Ton CO2eq/ano e 1888,2 Ton
CO2eq/ano.
ii)

Operações de recolha e transporte associadas à UTARH

Relativamente ao transporte com a implementação do projecto, é também optimizada a
capacidade da frota pelo aumento das quantidades transportadas por viatura. No entanto existe
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também uma implicação directa no número de rotas realizadas por essas viaturas, sendo
estimado um acréscimo médio de 44% no número de rotas realizadas. Este é um acréscimo
médio, dado que existem diferentes alterações no número de rotas de acordo com a tipologia
de veículo, sendo em detalhe apresentados os valores específicos na TABELA abaixo verificandose que é nas viaturas TIR que a alteração é significativa. O aumento no número de rotas reflectese no aumento do número de quilómetros percorridos e consequentemente no aumento do
consumo de combustível.
Quadro 8.13.210 – Alterações previstas face à situação de referência relativas ao número de rotas, quilómetros
percorridos, consumos e emissões (base anual)
Alteração da situação de referência (valores anuais)
Tipo de viatura

Incremento
Rotas realizadas (%)

percorridos

Ligeira

31,2

481.702

Pesada

57,1

139.132

TIR

120

233.821

km's Consumo

Combustível Emissões

(TEP)

(ton CO2eq)

452

1.399

Este aumento corresponde a um incremento de 54,3% das emissões atuais decorrentes da frota
afeta à UTARH de Braga e para os quais se deve referir que o aumento não será absoluto
considerando que, no computo global de emissões, deveriam ser deduzidos os transporte que
deixam de ser realizados para que esses mesmos resíduos sejam tratados noutras zonas do país
(com a agravante de se percorrem maiores distâncias).

8.13.3.

Efeitos Cumulativos

Os efeitos cumulativos são de carácter global, decorrentes da emissão de GEE’s para a
atmosfera, o que terá sempre um efeito negativo no controlo do aumento da temperatura
global. Refere-se a perpectiva global pois o efeito “tipping point” associado ao impacte
ambiental das Alterações Climáticas é, na maior parte das vezes, desconhecido à pequena
escala, como é o caso. Salienta-se nestes casos, em que estão em causa a prestação de serviços
para colmatar uma necessidade evidente na correcta gestão (tratamento e armazenamento)
dos resíduos hospitalares perigosos, a importância das acções de mitigação, abordadas no
respectivo capítulo. Adicionalmente, não se preveem outros efeitos cumulativos específicos a
distinguir na fase de exploração do presente projeto para o fator Alterações Climáticas, tendo
em conta o local de implementação (parque industrial) e a sua interação com as atividades
circundantes.
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8.13.4.

Efeitos das Alterações Climáticas sobre o Projecto

em Análise
Para a fase de exploração será ainda de destacar o risco das Alterações Climáticas sobre a
operação de carga e descarga de alguns veículos e/ou

galeras, que podem estar

temporariamente parados para carga e descarga, na zona de parqueamento de veículos e/ou
parcialmente estacionados á entrada das instalações. Durante esse período existe uma situação
mais evidente de vulnerabilidade a eventos extremos, sendo de salientar o risco potencial de
dispersão de resíduos devido à ocorrência de ventos fortes ou a escorrência de águas
contaminadas devido a precipitações intensas. As ignições espontâneas serão menos prováveis,
dada a situação climática da localização (altitude, em Braga) menos propícia ao calor extremo.
No entanto não se descarta essa possibilidade, tanto pelo aumento da frequência dos eventos
extremos como as ondas de calor, bem como por alguma matéria contaminante acidental com
potencial de se tornar ignição.
Os impactes assinalados, em particular no domínio dos Eventos Hidrológicos Extremos,
encontram fundamentação no relatório sectorial preliminar da Saúde Humana (DGS, 2011)12,
quando refere a “contaminação das linhas de água devido à poluição difusa, em cenários de
cheias ou períodos de precipitação forte, e suas implicações para a saúde face aos diferentes
usos da água”, sendo relevante a sua abordagem na Análise de Risco elaborada para a UTARH
de Braga.
Este risco poderá ser considerado “menor” por dois fatores atenuantes: primeiro porque os
resíduos armazenados temporariamente nas instalações se encontram, na sua grande parte, de
alguma forma acondicionados e menos sujeitos às intempéries (são utilizados contentores
herméticos ou estes resíduos já se encontram processados no contentor-compactador após
tratamento); segundo, dado o contexto da UTARH de Braga, integrada num parque industrial
juntamente com outros operadores de resíduos, permite minimizar os potenciais impactes
decorrentes das situações descritas.
Finalmente refere-se para a fase de exploração e enquanto efeitos adversos das Alterações
Climática sobre o presente projeto, as consequências decorrentes de eventos climáticos
extremos, em particular nas rotinas das operações de gestão de resíduos na instalação da
UTARH, traduzidas em descontinuidades nos processos e ritmos de trabalho. Salienta-se que

12

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS - QUE DESAFIOS PARA A SAÚDE? Documento de Trabalho Nº 1, Estratégia Nacional de
Adaptação às Alterações Climáticas – Grupo de Trabalho sectorial SAÚDE HUMANA, DGS, Lisboa, janeiro 2011
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este efeito é independente da situação do projecto, podendo verificar-se tanto no futuro
previsto ou na situação atual.
Na fase de desmantelamento, existirá novamente uma situação de armazenamento temporário
em estaleiro, repetindo-se o risco potencial de exposição de materiais às condições climáticas
que podem ser extremas, existindo também a necessidade de utilização de maquinaria e
equipamentos de desmontagem no desmantelamento das instalações. Para estas atividades
ocorrerá a emissão, ainda que pontual, de gases de efeito estufa provenientes da utilização da
maquinaria, revelando o impacte do projeto sobre o fator ambiental em análise, embora de
forma não significativa pelo seu carácter pontual.

8.13.5.

Conclusões

O projeto em análise incide exclusivamente nas instalações já existentes, consistindo
essencialmente na melhoria da capacidade interna da UTARH de Braga para a gestão dos
resíduos rececionados (tratamento, armazenamento, acondicionamento, lavagens e
transporte), pelo que não são expectáveis impactes negativos significativos nas fases de
instalação e desmantelamento.
Para a fase de exploração, não são expectáveis impactes negativos significativos dada a
complementaridade que é criada para as operações de resíduos atualmente já existentes,
existindo até a otimização das instalações e equipamentos, que atualmente se encontram
parados e sobredimensionados para o volume de resíduos tratados diariamente.
Para além da melhoria na eficiência que o projeto introduz por melhor aproveitamento da
capacidade instalada na UTARH de Braga, existe ainda um potencial contributo positivo de
relevo pelo aumento da capacidade de resposta (local/regional/nacional) às necessidades que
se preveem crescentes em boas práticas na gestão de resíduos perigosos em cenários de
Alterações Climáticas onde a propagação de algumas doenças é potenciada, com consequente
aumento significativo de resíduos hospitalares e perigosos que necessitarão do devido
tratamento.

EIA do Projeto de melhoria contínua - UGR de Braga

Pag. 299 de 324

9. Descrição das medidas previstas para evitar, prevenir, reduzir
ou, se possível, compensar os impactes negativos no ambiente
9.1.Sócio-Economia
Na fase de desativação propõe-se como principal medida de minimização a elaboração de
acordos com outras indústrias locais no sentido de promover a integração dos trabalhadores em
novos postos de trabalho, assegurando o rendimento médio das famílias e a manutenção da
qualidade de vida do agregado familiar.

9.2.Saúde Humana
Todo o percurso e processo de conceção e desenvolvimento do serviço de gestão integrada de
resíduos da Ambimed e o que se encontra também associados à UGR, de Braga, bem como todas
as opções, requisitos de desenvolvimento e de exploração projeto mantém e integra, teve por
base medidas preventivas, medidas de minimização e de mitigação de impactes quer no
ambiente quer na saúde, no desenvolvimento das atividades e/ou operações de gestão de
resíduos, tais como:
a) No Acondicionamento de Resíduos, quer junto aos locais de produção (clientes), quer na
carga e descarga nas instalações, UGR e/ou nos fornecedores como outros OGR, onde são
utilizados no acondicionamento de resíduos, de contentores, herméticos, estanques e
resistentes, homologados pelo ADR/RPE para o Transporte de mercadorias perigosas por
estrada. Impedindo qualquer tipo de fuga de resíduos ou de derrames junto aos locais de
acondicionamento de resíduos, nos produtores, na Recolha e Transporte bem como nas
operações de Armazenamento temporário na UTARH, e COGR. Associada ainda a essas
operações, outra medida de minimização e mitigação de impactes nas instalações, ocorre
para os resíduos com risco biológico e resíduos com risco químico, que se processa em zona
delimitada com uma rede interna de drenagem, estando assegurada a contenção de algum
derrame que possa ocorrer, antes do seu encaminhamento para a rede e ETAL da Braval, ou
como resíduos para outro OGR.
b) Tratamento Resíduos com Risco Biológico por um processo de Autoclavagem, na UTARH,
que integra vários tipos de controlo automático dos parâmetros como, o pré-vácuo, a
pressão e a temperatura, no decorrer de todos os ciclos de autoclavagem, que garantem no
decorrer de todo o ciclo de tratamento o controlo da sua eficácia, e os requisitos técnicos
necessários á inativação microbiana a esterilização. É ainda efectuado o controlo de eficácia
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do processo de Tratamento por Autoclavagem de acordo com os requisitos e com a
periodicidade legalmente definida na atual licença.
c) No que se refere ao equipamento complementar, e a montante do sistema de autoclavagem,
será de destacar as medidas tomadas para o sistema de geração de vapor quer na escolha
do equipamento quer no combustível usado para as Caldeiras, que têm emissões e caudal
muito reduzido, e são alimentadas por gás, combustível mais limpo do que por ex. o fuel;
d) Representam também medidas de minimização e de mitigação de impactes, a utilização no
acondicionamento de resíduos para transporte de Contentores de uso múltiplo, bem como
a concepção e desenvolvimento nas instalações, na UTARH de um processo de Higienização
desses contentores de uso múltiplo. Trata-se de equipamento automatizado, processandose em três fases, a lavagem, desinfeção e secagem, assegurando a completa higienização
destes recipientes antes de voltarem a uma nova rota para recolha de mais resíduos. De
acordo com os requisitos e com a periodicidade legalmente definida, é ainda efetuado nos
contentores, o controlo de eficácia do processo de higienização.
e) Outra medida importante de mitigação de impactes, é o facto de, no serviço de gestão de
resíduos que é prestado atualmente pela Ambimed, bem como com o projeto,

os

Contentores de transporte de resíduos utilizados serem de uso múltiplo, reduz também a
ida de muito plástico para aterro, que ocorreria se estes contentores fossem de uso único,
com todas as consequências que teria no ambiente e na saúde, o incremento da rejeição de
plástico e da concepção de mais unidades, e da saturação dos aterros com mais resíduos que
se fragmentam com alguma facilidade mas que levariam largas dezenas de anos a decomporse.
Síntese de Medidas
Medidas de maximização dos impactes positivos e, medidas de mitigação e minimização que
permitam minorar os impactes negativos potenciais quer no ambiente quer na Saúde humana,
tais como e, entre outros, a utilização de uma tecnologia de Tratamento dos resíduos com risco
biológico, como a Autoclavagem, que apresentava a melhor performance em termos eficácia de
tratamento e de segurança para o ambiente e para a saúde; a utilização na instalação, de um
combustível no sistema de geração de vapor, como o gás em vez de outros combustíveis mais
poluentes como o fuelóleo; a opção para o acondicionamento, recolha, transporte e
armazenamento de resíduos, de utilização de contentores de uso múltiplo, resistentes,
estanques, herméticos e homologados para o transporte de mercadorias perigosas, que
impedem derrames ou de líquidos, de resíduos, em caso de queda de algum contentor.
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Para o Projeto em avaliação neste EIA, poder-se-á considerar que, com o desenvolvimento do
mesmo, e relativamente à saúde humana, os transportes poderão ser uma das operações ou
atividades ligadas ao seu funcionamento que terão mais impactes potencialmente negativos e
onde deverá haver maior investimento ao nível de medidas de SST.
Outras Medidas de minimização de impactes negativos com o Transporte e que vão além dos
requisitos legais como motoristas e viaturas acreditados e licenciadas pelo ADR/RPE para o
Transporte de mercadorias perigosas por estrada; é a formação em Condução Ecológica e em
Condução Defensiva; as Boas práticas (instruções de trabalho e procedimentos) nas operações
de recolha e transporte de resíduos; assim como Viaturas em bom estado de conservação e de
segurança e controladas com manutenção preventiva.

9.3.Paisagem
No que respeita ao descritor Paisagem, não foram identificados impactes significativos, pelo que
se entende não serem necessárias medidas de minimização na fase de exploração. Assim, as
medidas mitigadoras seguidamente apresentadas visam reduzir o impacte negativo pouco
significativo que se prevê que possa ocorrer durante a fase de desactivação.
MM.PA.01. Os estaleiros e parques de materiais devem ser restringidos ao absolutamente
necessário e devem ser vedados, de forma a restringir os impactes do seu normal
funcionamento e para que o movimento das máquinas não cause estragos fora da área definida.
A vegetação arbórea que eventualmente se encontre nas imediações da área de estaleiros
deverá, se possível, ser preservada como forma de restringir os impactes visuais, funcionando
como cortina arbórea, ainda que a sua remoção seja necessária no final da empreitada.
MM.PA.02. Após conclusão da desactivação, devem ser desmanteladas e removidas todas as
suas estruturas provisórias de apoio e as zonas de manobras de máquinas devem ser
convenientemente recuperadas.

9.4.Território
Fase de Instalação
Atendendo a que:
•

na localização não urbana do Eco Parque da Braval

não existe nenhum

aglomerado populacional;
•

a compatibilidade do projeto com o disposto no Regulamento do Plano Diretor

Municipal de Braga para a classe de Solo Rural – Espaço destinado a Equipamentos e Outras
EIA do Projeto de melhoria contínua - UGR de Braga

Pag. 302 de 324

Estruturas ou Ocupações compatíveis com o estatuto de Solo Rural – EI2 – Infraestruturas por
se centrar somente no aumento da lista de códigos LER à atual licença, para o armazenamento
temporário, em áreas já existentes para o efeito (em espaço já impermeabilizado em uso pela
AMBIMED);
•

a inexistência de quaisquer condicionantes, servidões administrativas e

restrições de utilidade pública na área do projeto;
Não se considera necessária a adoção de medidas de minimização relativamente aos aspetos
analisados neste fator ambiental.
Fase de Exploração
Durante a fase de exploração, cabe ao município de Braga controlar o uso do solo, promovendo
um desenvolvimento sustentado nas áreas situadas na envolvente do projeto, evitando
alterações territoriais não adequadas, permitindo assim um melhor aproveitamento das
vantagens decorrentes do mesmo. Objetiva-se, então, a definição de estratégias de
ordenamento capazes de impedir uma desorganização territorial, conseguindo, ao invés,
ordenar, requalificar e reintegrar as várias sinergias existentes na zona.

9.5. Solo
Existem a assinalar duas medidas de minimização de impactes a implementar:


O movimento de máquinas e do pessoal afecto à instalação dos novos equipamentos
deve circunscrever-se ao espaço necessário à sua implantação, utilizando sempre que
possível áreas já impermeabilizadas;



Garantir a regular monitorização do nível de poluentes nas águas residuais, o seu
encaminhamento para a Estação de Tratamento de Águas Lixiviadas e a adequada
manutenção da rede de águas residuais para assegurar a inexistência de fugas para os
solos adjacentes.

9.6.Recursos hídricos superficiais e subterrâneos
No âmbito do descritor recursos hídricos, tendo em consideração que as características das
águas residuais tratadas não permitem a sua reutilização no processo, deverá avaliar-se a
possibilidade de reutilizar as águas pluviais para o mesmo efeito, de forma a reduzir o consumo
de água da rede.
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9.7.Biodiversidade
Flora e Vegetação
Não foram identificados impactes significativos na flora e vegetação, pelo que se entende não
serem necessárias medidas de minimização na fase de exploração.
Na fase de desactivação haverá que ter alguns cuidados e implementar algumas medidas de
mitigação para conter os impactes pouco significativos identificados:


Os estaleiros e parques de materiais devem ser restringidos ao absolutamente
necessário e devem ser vedados, de forma a restringir os impactes do seu normal
funcionamento e para que o movimento das máquinas não cause estragos fora da área
definida (MM.APA.08).



Para minimizar os impactes temporários decorrentes da presença e movimentação de
maquinaria, nomeadamente no que respeita ao aumento de substâncias em suspensão,
deverá ser garantida a aspersão regular, em períodos secos e ventosos, das zonas de
trabalho e acessos, onde ocorre a produção, acumulação e re-suspensão de poeiras
(MM.APA.37).

Fauna
As medidas propostas para a Flora e Vegetação terão igualmente um efeito positivo sobre as
comunidades animais.

9.8.Ruído
Tendo em conta a análise acima efectuada, onde se conclui que os impactes no descritor
ambiente sonoro são desprezíveis em qualquer uma das fases, não há necessidade de aplicação
de medidas de minimização de ruído.

9.9.Resíduos
Os requisitos e Boas Práticas associadas ao serviço de Gestão Integrada de Resíduos Hospitalares
e outros da Ambimed e que integra também as instalações como a UGR de Braga, têm por base
medidas preventivas, medidas de minimização e de mitigação de impactes quer no ambiente
quer na saúde, no desenvolvimento das atividades e/ou operações de gestão de resíduos, tais
como:
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a) No Acondicionamento de Resíduos, quer junto aos locais de produção (clientes), quer na
carga e descarga nas instalações, UGR e/ou nos fornecedores como outros OGR, onde são
utilizados no acondicionamento de resíduos, de contentores, herméticos, estanques e
resistentes, homologados pelo ADR/RPE para o Transporte de mercadorias perigosas por
estrada. Impedindo qualquer tipo de fuga de resíduos ou de derrames junto aos locais de
acondicionamento de resíduos, nos produtores, na Recolha e Transporte bem como nas
operações de Armazenamento temporário na UTARH, e COGR. Associada ainda a essas
operações, outra medida de minimização e mitigação de impactes nas instalações, ocorre
para os resíduos com risco biológico e resíduos com risco químico, que se processa em zona
delimitada com uma rede interna de drenagem, estando assegurada a contenção de algum
derrame que possa ocorrer, antes do seu encaminhamento para a rede e ETAL da Braval,
ou como resíduos para outro OGR.
b) Tratamento Resíduos com Risco Biológico por um processo de Autoclavagem, na UTARH,
que integra vários tipos de controlo automático dos parâmetros como, o pré-vácuo, a
pressão e a temperatura, no decorrer de todos os ciclos de autoclavagem, que garantem
no decorrer de todo o ciclo de tratamento o controlo da sua eficácia, e os requisitos técnicos
necessários á inativação microbiana a esterilização. É ainda efectuado o controlo de eficácia
do processo de Tratamento por Autoclavagem de acordo com os requisitos e com a
periodicidade legalmente definida na atual licença.
c) Utilização no acondicionamento de resíduos para transporte de Contentores de uso
múltiplo, bem como a concepção e desenvolvimento nas instalações, na UTARH de um
processo de Higienização desses contentores de uso múltiplo. Trata-se de equipamento
automatizado, processando-se em três fases, a lavagem, desinfeção e secagem,
assegurando a completa higienização destes recipientes antes de voltarem a uma nova
rota para recolha de mais resíduos. De acordo com os requisitos e com a periodicidade
legalmente definida, é ainda efetuado nos contentores, o controlo de eficácia do processo
de higienização.
Esta utilização de Contentores de transporte de resíduos de Uso Múltiplo, no serviço de gestão
de resíduos que é prestado atualmente pela Ambimed, bem como com o Projeto, é uma medida
importante de mitigação de impactes, de minimização de envio de resíduos para aterro,
reduzindo significativamente a ida de muito plástico para aterro, o que ocorreria se estes
contentores fossem de uso único, com todas as consequências que teria na gestão de resíduos,
no ambiente, na saúde, o incremento da rejeição de plástico e na utilização de mais matérias
primas, na concepção de mais contentores, e ainda na saturação dos aterros com mais resíduos,
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que embora se possam fragmentar com alguma facilidade, levariam largas dezenas de anos a
decompor-se.
Na matriz de ambiente do SGQAS do sistema de certificação bem como noutros documentos
(procedimentos e instruções de trabalho) da Ambimed, estão previstas ações e medidas, que
serão também consideradas na definição das condições de funcionamento e de gestão interna
de resíduos e das instalações da UGR, nas diferentes fases do projeto. Muitas dessas medidas
encontram-se já implementadas e, são apresentadas de forma conjunta no quadro seguinte.
Para gestão interna de resíduos no UGR, existem requisitos, procedimentos e instruções de
trabalho associadas à atual UTARH, à semelhança do já que acontece em todas as instalações
da Ambimed, de forma a respeitar as condições de segurança relacionadas com a conformidade
legal, as características dos resíduos, da sua perigosidade e risco associado, como forma de
contenção e de minimização de qualquer dano, interno e externo, no ambiente. Tendo ainda já
implementado e certificado, para esta UTARH de Braga e para outras instalações a certificação
no Sistema de Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança (SGQAS) que a empresa já possui, e
que integrará também o Projeto. Este sistema integra também além de Boas práticas na gestão
dos resíduos, ações de adoção de MTD, Procedimentos e Instruções de trabalho para a gestão
dos resíduos, planos de monitorização, bem como a definição e desenvolvimento periódico de
ações de melhoria continua (documentos do SGQA - Anexo XI).
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Quadro 9.911 – Medidas de minimização do impacte da gestão dos resíduos na UGR e as ações de acompanhamento e verificação dos processos.

Áreas e atividades de
trabalho onde os
resíduos são
produzidos

MEDIDAS de MITIGAÇÃO e de MINIMIZAÇÃO de impactes na gestão e na produção
de resíduos
A redução da utilização de papel e otimização da sua reutilização, através de iniciativas como a impressão
em frente e verso, a informatização dos documental dos sistemas SGQA e de outros aspetos, ações e
atividades , etc. Medidas de projeto de “lean management” que estão já em vigor na empresa há alguns
anos como o “Projeto papel zero” .

Ações de acompanhamento e verificação
dos processos
Este projeto é monitorizado através de ações como
a evolução do consumo de papel face ao
desenvolvimento do projeto e á atividade laboral.

São afetos às instalações, os meios necessários para a recolha seletiva de resíduos, que propiciem a sua
separação adequada e um destino final em conformidade.

Área social e
Administrativa
Operações de apoio
administrativo manutenção e
armazenamento dos resíduos

Esses contentores e outros recipientes destinados á recolha separativa de resíduos, como, o papel, cartão,
plástico, vidro, pilhas (e outros, como os REEE), resíduos indiferenciados, encontram-se distribuídos onde
se justifique potenciar a sua utilização e, face a critérios de localização para estes eco-pontos de pequena
e média dimensão, junto aos locais onde esses resíduos são produzidos.
Outro tipo de recipientes de acondicionamento mas em escala e dimensão superior, são os eco-centros,
que servirão para concentrar e armazenar temporariamente os resíduos provenientes dos eco-pontos
e/ou receber diretamente resíduos diferenciados e que, pelas suas dimensões ou características se
justifique colocar diretamente nos eco-centros. Todos esses resíduos são depois enviados para destino
final,, para empresas preferencialmente do EcoParque da Braval, e sempre que se aplique, que procedam
á sua valorização (reciclagem ou outra operação).
Na instalação já existente desenvolvem-se ações de manutenção preventiva planeada para
equipamentos, de forma a garantir boas condições de funcionamento, potenciando as suas condições de
funcionamento e de eficiência, bem como o seu tempo de vida útil, minimizando também nas operações
de manutenção corretiva e os resíduos produzidos associados ás mesmas. Com consequente redução do
desperdício associado ao “descarte” de equipamentos que passem a resíduos, mantendo e potenciando
o acréscimo do seu tempo de vida útil.

Área social e
Administrativa
Logística e aquisição
materiais.

Adoção de medidas de logística e aquisição sustentável, dando preferência à aquisição de materiais e
Produtos menos perigosos, com menor quantidade de embalagem, implica menor produção de resíduos.
Materiais com maior durabilidade, que demore mais tempo a passar a resíduo e que envolva ou tenha
menor consumo de energia.
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.
Controlo de indicadores relativo à produção de
resíduos das diferentes tipologias e, em função da
atividade.
Acompanhamento administrativo e técnico relativo
à gestão de resíduos como a utilização das e-GAR,
entre outros
Todas as ações de manutenção e atividades
associadas, serão controladas e monitorizadas
através do “Plano de Manutenção” para esta
instalação e para o Projeto, enquadrando-se
também num plano mais abrangente da empresa.

Controlo de indicadores relativo à produção de
resíduos das diferentes tipologias e, em função da
operação ou actividade.

Pag. 307 de 324

Áreas e atividades de
trabalho onde os
resíduos são
produzidos

MEDIDAS de MITIGAÇÃO e de MINIMIZAÇÃO de impactes na gestão e na produção
de resíduos

Ações de acompanhamento e verificação
dos processos

Um exemplo duma medida que se pode aplicar, será a utilização de lâmpadas de baixo consumo que, além
de consumirem menos energia (e de forma indireta, os resíduos produzidos são menores, pois a produção
de energia também produz resíduos), têm maior durabilidade e por isso existe menos desperdício na sua
troca e no ato de serem rejeitadas como resíduo.

Acondicionamento dos
resíduos

Na definição do tipo de embalagem e acondicionamento, a utilizar para cada resíduo, ter em conta
aspetos como os requisitos aplicados ás operações de gestão de resíduos como, no seu armazenamento,
acondicionamento para transporte, e/ou requisitos de receção por parte dos OGR, são orientadas no
sentido da utilização (sempre que possível, ou que se aplique), de recipientes ou embalagens de
acondicionamento com as seguintes características:
- dar prioridade a recipientes de uso múltiplo ou reutilizáveis, em detrimento dos de uso único;
- serem resistentes, seguros, estanques e herméticos (com boas condições de retenção da componente
liquida dos resíduos) e homologados para o transporte de mercadorias perigosas;
- com dimensões otimizadas e adequadas ás necessidades e características de cada resíduo também em
termos de densidade e peso máximo por recipiente, base quadrada para otimização de carga nas
viaturas;
- recurso á utilização de acondicionamento secundário por motivos de segurança, sempre que seja
aconselhável ou necessário.
A operação de armazenamento temporário dos resíduos, geridos na instalação e que aguardam
encaminhamento para destino final, é efetuada com contentores e outros recipientes conforme acima
referido e, em locais designados e destinados a esse fim, operados de forma a impedir a ocorrência de
qualquer derrame ou fuga.

ARMAZENAMENTO dos
resíduos

Todas as áreas apresentam piso impermeabilizado e, em função do mais adequado em cada caso
especifico, são cobertas, equipadas com bacia de retenção e/ou rede de drenagem com sistema de
contenção e armazenamento. Utilização de meios e sistemas de retenção e absorção adequados e eficazes
á contenção, de eventuais derrames, que possam ter sido produzidos em incidentes ou acidentes e
posterior remoção, e encaminhamento adequado (para tratamento como resíduos). Estes e outros aspetos
abordados no capitulo das “Águas residuais” ou da “Avaliação de Risco”, deste EIA e ainda em documento
do SGQAS como, o procedimento ”Preparação de resposta a emergências“ .
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É dada especial atenção, à “monitorização continua”
que integra inspeções de rotina e registo, ações estas
associadas a procedimentos e a instruções de
trabalho de um sistema de gestão da qualidade,
ambiente e segurança (a maior parte delas já
definidas no atual SGQAS da empresa e da UTARH).
Esta ações que atendem a questões relacionadas com
contentores e outros recipientes estão relacionadas
com aspetos como, a homologação dos recipientes a
resistência, estado de conservação, condições e
capacidade de contenção das embalagens, bem
como atender aos eventuais problemas associados
ao empilhamento desadequado dessas embalagens.
E ainda às eventuais necessidades de bacias de
retenção ou de outras medidas de contenção,
retenção, de derrames e de enquadramento e
encaminhamento dos mesmos como resíduo.
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Áreas e atividades de
trabalho onde os
resíduos são
produzidos

MEDIDAS de MITIGAÇÃO e de MINIMIZAÇÃO de impactes na gestão e na produção
de resíduos
Nas viaturas utilizadas, pela Ambicargo, empresa de transporte do grupo Ambimed, que recolhe e distribuí
os resíduos, além de cumprir outros requisitos do ADR/RP, quer em termos de motoristas, quer de
viaturas,que possuem todos os equipamentos e acessórios adequados ao transporte deste tipo de resíduos
com perigosidade e outros.
Aos Motoristas, além de possuírem formação e carta ADR, são fornecidas informações escritas como, o
“Manual de Motorista” e da formação inicial de integração dos motoristas na empresa e no serviço de
transporte, a integração e utilização de fichas de segurança, onde se encontram também descritas medidas
de segurança para o caso de um eventual derrame de resíduos em caso de incidente ou de acidente. Esta
informação é elaborada numa linguagem em que cada um possa entender e transmitida em formação e
por escrito.

TRANSPORTE de
resíduos

Com a utilização do registo das guias e-GAR, através de PDA (Personal Data Assistant), nas operações de
recolha e transporte de resíduos, torna-se possível proceder-se á desmaterialização das guias de transporte
de resíduos. Passando-se assim da situação tradicional, com a utilização de guias de papel, onde um
exemplar de uma guia representa três folhas A4, para um registo digital que pode ser facilmente arquivado
por essa via, mais uma pequena “tira” de papel de uma impressora manual. E isto verifica-se, para uma
média de mais de 20 mil recolhas mensais, em produtores de resíduos.

Ações de acompanhamento e verificação
dos processos

Nesta operação, a sua monitorização estará sempre
de alguma forma e, especialmente ligada á análise
dos registos relativos às Guias de Transporte e eGARs. Nomeadamente à análise de indicadores
ligados aos transportes efetuados e ao tipo de
resíduos transportados.
Monitorização e controle do registo de e-GAR e guias
de transporte. Relativas a todos as recolhas e
transportes de resíduos para as diversas fileiras
(destino final licenciado),preferencialmente de
valorização de resíduos.

TRATAMENTO dos Resíduos
de risco biológico por
AUTOCLAVAGEM

Na UGR, os resíduos resultantes da gestão de resíduos no global e do seu Tratamento em particular (e após
se transformarem em resíduos não perigosos e equiparados a RU), serão encaminhados para operadores
licenciados de acordo com o quadro legal em vigor.
Salienta-se que o principal resíduo produzido na atividade diária do UGR são OS RESIDUOS
AUTOCLAVADOS, que já descontaminados e que como resíduo não perigoso, são depois encaminhadas
para aterro licenciado da Lena Ambiente, localizado também no Parque do Montinho.
Face à tipologia de instalação em causa, que tem como objetivo principal, além do Armazenamento
temporário, o TRATAMENTO de RESÍDUOS com Risco Biológico, o impacte resultante da sua exploração
será positivo e bastante significativo no âmbito regional, e até nacional em termos de Gestão de RHP.

O equipamento de Autoclavagem, tem sistema de
Monitorização em continuo que atesta e controla os
principais parâmetros associados ao processo de
tratamento como a temperatura, a pressão e o
sistema de vácuo, complementarmente no sistema
de geração de vapor, é também feito controlo de
parâmetros desse processo. Desenvolvimento de
Auditorias aos OGR que rececionem os Resíduos,
quer os já tratados quer àqueles que são
direcionados para tratar noutras instalações

Operações de MANUTENÇÃO

Responsabilização dos fornecedores, especialmente os da manutenção, quanto à gestão correta dos
resíduos, por eles produzidos e, nos resíduos que são gerados a partir dos produtos que os mesmos
forneçam á empresa, para a UGR.
Sensibilização dos fornecedores através da disponibilização de manuais de boas práticas.
Manutenção preventiva planeada dos equipamentos, de forma a potenciar o seu tempo vida útil,
minimizando também nas operações de manutenção corretiva.

Controlo de Boas Práticas e Monitorização aquando
da deslocação de fornecedores para efetuarem
trabalhos na UGR.
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Além das medidas associadas aos Sistemas de Gestão da Qualidade Ambiente e Segurança
(SGQAS) da Ambimed, já implementados e certificados e que se aplicam á atual UTARH e COGR,
os Procedimentos e Instruções de Trabalho (IT) existentes, deverão ser atualizados e adaptados
a novos aspetos do serviço já existente e/ou novos serviços adequados ás operações de gestão
para os novos resíduos, bem como tudo o que se refere ás novas atividades e realidade do
projeto para a instalação, UGR.
A mitigação e minimização de risco durante o funcionamento da UGR, será também garantida,
através da aplicação interna de todas as medidas e condições de segurança. Como o
acondicionamento e segurança no armazenamento temporária dos resíduos, como resposta no
caso de eventuais derrames, em que existirão sempre condições, meios e procedimentos de
contenção e recolha dos materiais derramados e a classificação desses resíduos resultantes no
seu encaminhamento para os destinos finais adequados.
A melhoria contínua da gestão de resíduos compreende também ações como a formação e
distribuição de informação atualizada, junto dos seus clientes, produtores de resíduos, que
contribua para boas práticas e processos de otimização da separação dos diferentes tipos de
resíduos na origem, face a tratamentos diferenciados e aos destinos finais mais adequados,
seguros e sustentáveis (ambiental e economicamente).
Assim, poder-se-á concluir, face ao exposto nos vários pontos associados a este fator Resíduos
que de uma forma global, o impacto deste Projeto é positivo, considerando a tipologia de
instalação associada ao Projeto em causa neste EIA que tem como principal objetivo o
TRATAMENTO de RESÍDUOS com RISCO BIOLÓGICO, integrando um terceiro autoclave na
instalação e dando resposta á gestão, de mais resíduos RHP do grupo III e outros, que embora
tenham o mesmo risco ou perigosidade não se integram nos resíduos hospitalares, pois são
provenientes de outra tipologia de produtores, como resíduos resultantes de atividades ou de
cenários específicos de limpezas que envolva produtos com sangue ou outros, o impacte
consequente da sua exploração será essencialmente positivo e bastante significativo no âmbito
regional e mesmo nacional, em termos de Gestão de Resíduos com perigosidade biológica.
Tratando-se assim de uma resposta positiva ás necessidades e com impactes ambientais
positivos da Gestão de Resíduos com perigosidade.
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9.10.

Ar

Para minimizar os impactes na qualidade do ar afetos à exploração da AMBIMED, nas condições
de exploração previstas, deve-se ter em consideração a diversidade de fontes emissoras
existentes e a importância de cada fonte para os resultados obtidos. Deste modo, salientam-se
as seguintes medidas de minimização a adotar durante a exploração da instalação:


Utilização de máquinas não rodoviárias recentes, com motores projetados para atender
aos fatores de emissão de poluentes atmosféricos e representativos do Euro V/Euro VI
e, sempre que possível, aquisição de máquinas elétricas face às máquinas a diesel;



Otimização dos períodos de funcionamento das máquinas não rodoviárias, com o intuito
de ter o menor número possível de equipamentos a funcionar em simultâneo;



Manutenção periódica das máquinas não rodoviárias;



Manutenção dos equipamentos das instalações da AMBIMED associados às chaminés,
para estes operarem nas condições normais, evitando assim o aumento de emissões de
poluentes atmosféricos.

9.11.

Água e águas residuais

Relativamente a aspectos quantitativos e qualitativos na Água, o projeto em avaliação para a
UGR da Ambimed em Braga, e considerando que o funcionamento ou exploração desta
instalação não revela impactes potenciais significativos e/ou negativos.

Tendo em consideração, tudo o que foi já referido, nos próximos parágrafos, apontam-se
medidas de mitigação e de minimização de impactes potenciais associados essencialmente às
Águas residuais, para as diferentes fases do Projeto.
Fase de Instalação
No caso de eventuais escorrências, as mesmas serão devidamente contidas com material de
absorção que será depois encaminhado como resíduos.
Fase de Exploração
Sendo as águas residuais (domésticas e industriais) do Projeto, serão equivalentes em termos
de origens e de características, àquelas que são agora produzidas na exploração da UTARH e
COGR, nomeadamente as águas residuais industriais as suas características, manter-se-ão com
o Projeto, face á situação atual, uma vez que os resíduos com risco biológico (não hospitalar) a
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sujeitar a tratamento por Autoclavagem, irão usar o mesmo sistema já existente; quanto às
águas residuais domésticas, com o projeto, manter-se-ão face à situação atual, quer em termos
quantitativos (com um acréscimo muitíssimo reduzido) quer em termos qualitativos, que terão
exatamente as mesmas caraterísticas.
Considerando assim que, a UGR integra já todas as infraestruturas necessárias à sua exploração
e ao funcionamento destas operações de gestão de resíduos, e a uma boa gestão das águas
residuais, será de destacar as diversas Medidas de mitigação e de minimização de impactes,
sendo a maioria das quais já existentes e/ou já implementadas nesta instalação:
i) As instalações, possuem sistemas separativos de drenagem de águas residuais do processo
e de águas pluviais. Possuem ainda, um sistema de drenagem de águas pluviais que abrange
toda a zona exterior da envolvente do edifício atual
ii) Encaminhamento das águas residuais da UGR, para o sistema de drenagem e tratamento de
águas residuais a ETAL do EcoParque da Braval;
iii) Pavimentos impermeabilizados em toda a área de tratamento e locais de armazenamento
de resíduos, que se encontram também munidos de bacias de retenção e de sistemas de
contenção de derrames;
iv) Existência de sistemas e meios de armazenamento e deposição de contentores, providos de
sistemas de contenção, como paletes com bacias de retenção e palotes;
v) Existem na UGR, disponíveis para uso em caso de necessidade, Kits com meios de contenção
e limpeza de derrames, nas áreas operacionais incluindo os locais de carga e descarga de
resíduos, as zonas de tratamento e de armazenamento de resíduos;
vi) Rede de drenagem interna para as águas residuais domésticas e industriais, , circundando as
zonas de manuseamento e de preparação dos carros de autoclave e de armazenamento de
resíduos líquidos perigosos, com integração no sistema de drenagem (sumidouros, caleiras
e outros), de bacias de retenção, e de contenção de derrames, integrando o sistema de
drenagem interno de águas residuais da instalação, para acionar em caso de derrame com
algum tipo de contaminação, e caso os mesmos careçam de encaminhamento como resíduo
perigoso, sejam conduzidos diretamente ao sistema de drenagem do Ecoparque da Braval;
vii) Plano de Monitorização para a instalação com definição de parâmetros a controlar e análises
periódicas de parâmetros de qualidade a desenvolver, com registos (indicadores), incluindo
ainda os de caudais de rejeição de águas residuais;
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Juntando às medidas acima referidas e já existentes, como “nova” medida de captação e
reutilização de águas pluviais, contribuindo para a minimização do consumo de água, nas
instalações, a partir da cobertura do edifício implementar um sistema de caleiras, com condução
para armazenamento de águas pluviais provenientes dessa cobertura, e que poderão depois
serem usadas para atividades e/ou usos que não exijam água potável, como higienização de
pavimentos exteriores ou interiores, regas e outros. Estas águas pluviais, encontram-se
atualmente a ser encaminhada para a rede de pluviais da Braval.
Além dos aspetos e Medidas referidos nas alíneas anteriores, e relativos às instalações, será
ainda relevante considerar as características do serviço de gestão de resíduos da Ambimed
(atualmente e com o desenvolvimento do Projeto), que integra a partir dos clientes e para a
recolha e Transporte desses resíduos, a utilização de contentores resistentes, estanques,
herméticos, homologados pelo ADR/RPE, para o transporte de mercadorias perigosas por
estrada, que impedem qualquer tipo de derrame de resíduos ou de líquidos, durante o
armazenamento temporário, a recolho ou o transporte desses resíduos.
Além das Medidas e aspetos já existentes, relativamente á Água e Águas Residuais, e apesar de
não terem sido identificados impactes negativos significativos, poder-se-á no entanto, enfatizar
a necessidade de reforço, incremento e/ou desenvolvimento de Medidas, que visem mitigar e
minimizar situações que possam colocar alguns riscos potenciais, tais como:
 Deverá ser revisto o Plano de Segurança, considerando os vários aspetos do projeto tal como
a “nova” zona de armazenamento temporário de resíduos, enquanto aguardam tratamento;
 Adoção de boas práticas na gestão da frota para a minimização dos impactes decorrentes do
aumento do transporte, nomeadamente pela correta manutenção dos veículos para
assegurar a inexistência e/ou prevenção de eventuais derrames e de segurança na estrutura
do veículo, nomeadamente das “caixas” posteriores onde são carregados e transportados os
contentores com os resíduos;
 Optimização no consumo e nos processos de higienização das instalações e das viaturas e,
no que se refere aos usos de águas e de agentes de higiene e limpeza, mantendo os níveis de
segurança atualmente já existentes nesta operação;
 Dever-se-á manter e reforçar a formação ministrada aos trabalhadores diretos e indiretos
(trabalhadores da UGR e motoristas da Ambicargo) no âmbito da gestão de resíduos,
considerando em particular os resíduos perigosos, e da gestão ambiental podendo indicar-se
a título de ex. eco-condução; procedimentos de higienização das viaturas; resposta a

EIA do Projeto de melhoria contínua - UGR de Braga

Pag. 313 de 324

emergências, em caso de derrame acidental, etc; formação e atualização de conhecimentos
relativo á segurança no transporte ADR e outros;
 Será de garantir a continuidade, reforço e adequação ao projeto, de todos os planos de
manutenção e monitorização já atualmente existentes;
Fase de Desativação ou Desmantelamento
Nesta fase a desativação e desmantelamento será essencialmente dos equipamentos existentes
na instalação, sendo trabalhos que terão essencialmente produção de resíduos, e no que se
refere às águas residuais poderão haver águas de lavagens e eventuais derrames de
componentes líquidas dos equipamentos que sejam desmantelado e/ou removidos para os
quais deverão ser criadas e desenvolvidas medidas especificas de contenção e/ou de absorção,
utilizando essencialmente material e equipamento de absorção de derrames. Nesta fase e para
estes trabalhos deverá também ser acutelada a contenção desses líquidos em bacias de
retenção. O material de absorção será posteriormente encaminhado para os processos de
gestão como resíduo, podendo ser depois removidos e encaminhado para instalações, OGR,
onde seja efetuado o seu tratamento.

9.12.

Alterações climáticas

Considerando os impactes referidos anteriormente, e tendo em conta que face ao fator em
questão se observa uma relação bidirecional desses impactes, são recomendadas a adoção de
medidas de minimização dos efeitos do presente projeto para as Alterações Climáticas bem
como medidas de adaptação da UTARH de Braga aos efeitos que as Alterações Climáticas podem
ter sobre as instalações.
As medidas de seguida identificadas são desenvolvidas considerando o enquadramento geral da
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) e em particular no
objetivo “Implementar medidas de adaptação” ao nível do sector da Saúde.
Adicionalmente consideram também o enquadramento específico do Programa Nacional para
as Alterações Climáticas 2020/2030, em particular pelas alíneas:
b) Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões nacionais de GEE de forma a
alcançar uma meta de -18 % a -23 % em 2020 e de -30 % a -40 % em 2030 em relação a 2005,
garantindo o cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação e colocando Portugal em
linha com os objetivos europeus;
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c) Promover a integração dos objetivos de mitigação nas políticas setoriais (mainstreaming).
Por fim, a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC) de Braga
estabelece o objectivo de “melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas”
para que seja possível “delinear e implementar adaptações às alterações climáticas, visando a
redução da vulnerabilidade”, pelo que se constitui documento de referência na preparação das
medidas a adoptar.
Principais medidas a considerar:
i)

Adoção de boas práticas na gestão da frota

Para a minimização dos impactes decorrentes do aumento significativo do transporte
face à situação actual é recomendada a adopção de ferramentas de otimização de rotas
para minimização de quilómetros percorridos e correta manutenção e substituição
progressiva dos veículos atuais por veículos mais eficientes e ambientalmente menos
onerosos, que consumam menos e recorram a combustíveis com menores emissões de
GEE’s. Este ponto é particularmente relevante de considerar nos veículos TIR já que
estes são os que registam o aumento mais significativo. A opção dos veículos elétricos
ou combustíveis alternativos poderá ser considerada, dependendo do tipo de rotas
desenhadas e considerando sempre uma análise ciclo de vida. Estas medidas visam a
minimização no consumo dos combustíveis fósseis e consequente diminuição nas
emissões de GEE’s.
ii)

Melhoria do indicador de consumo específico de energia

Através de medidas de utilização racional de energia já presentes no relatório da
auditoria energética na UTARH de Braga será possível melhorar o desempenho
energético da unidade, com efeitos significativos dado o aumento considerável neste
parâmetro com a entrada em funcionamento de um terceiro autoclave. Destaca-se a
origem não renovável das fontes energéticas em uso na UTARH, devendo promover-se
a transição energética para fontes renováveis ou menos onerosas para o ambiente
(menores emissões de CO2eq), seja por via da complementaridade com os vectores
energéticos em uso ou, preferencialmente, por alteração para fontes energéticas
renováveis, permitindo alcançar um mix energético interno mais sustentável. Em
particular destaca-se o solar térmico como importante auxiliar no aquecimento das
águas, reduzindo-se a quantidade necessária de propano, ou o solar fotovoltaico que
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permita abastecer (total ou parcialmente) a energia eléctrica necessária na unidade. A
adoção de sistemas energéticos renováveis contribuirá directamente para a redução de
emissões de GEE’s.
iii)

Mitigação das emissões de CO2eq

Considerando as emissões associadas às instalações e ao transporte de resíduos que não
sejam de todo passíveis de serem evitadas, deverá ser internalizado o seu custo
associado, seja através de mecanismos de captura e armazenamento próprios, ou, caso
não seja totalmente integrado esse custo, através de medidas de compensação.

Transversalmente a todas as medidas anteriormente referidas, deve ainda ser considerado o
acompanhamento regular para a avaliação da evolução nas tendências climáticas da região de
implementação da UTARH de Braga, tendo como referência a EMAAC Braga. Este
acompanhamento em linha com a EMAAC constitui uma medida essencial para o
desenvolvimento de um plano de ação específico para a UTARH de Braga, de adaptação às
Alterações Climáticas, que deverá sempre considerar e decorrer também das medidas presentes
na Análise de Risco.
Contributo do projeto para melhorias face à situação de referência
O presente projeto apresenta várias características que permitem contribuir para uma melhoria,
face à situação de referência da UTARH e considerando as evoluções futuras previstas no
relatório “Alterações Climáticas e Saúde Humana – Estado da Arte”, do grupo de trabalho
sectorial Saúde Humana para a ENAAC (2011). Tendo por base este documento, salienta-se o
contributo do projeto para a melhoria das respostas face à situação de referência no domínio
dos vetores transmissores de doença.
Num primeiro nível, dada a capacidade instalada não aproveitada da unidade considerando
volume actual de resíduos tratados, é possível aumentar a eficiência da instalação pela entrada
em funcionamento do autoclave parado, numa lógica de otimização da UTARH no tratamento
por autoclavagem, fazendo convergir para a unidade um maior número de resíduos para tratar.
Daqui decorre também o evitar de duplicação de instalações para o mesmo fim, atuando-se na
perspetiva do melhor uso das instalações já existentes e promovendo-se sinergias que podem
atenuar os efeitos ambientais negativos deste tipo de instalação, seja pela integração de
processos internos (por exemplo no que diz respeito à produção e consumo de energia) ou pela
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simbiose com as indústrias adjacentes, que no Parque Industrial atuam complementarmente à
atividade da UTARH.
A um segundo nível regista-se o potencial do projeto para responder a necessidades futuras na
gestão de resíduos hospitalares perigosos, em particular no reduzir a vulnerabilidade e
aumentar a capacidade de resposta no sector da Saúde Humana. Algumas das consequências
das Alterações Climáticas têm expressão no sector da saúde pública, sector intimamente
relacionado com a produção deste tipo de resíduos. Destaca-se o crescimento do número de
surtos e pandemias de escala global e, em particular para o caso de Portugal, a propagação de
doenças nos territórios do sul da Europa provenientes das regiões subsarianas por estas
começarem a encontrar em território nacional condições adequadas ao seu desenvolvimento.
Por outro lado, a maior frequência de fenómenos naturais extremos traduzidos em catástrofes,
acarretam também um crescimento na produção deste tipo de resíduos provenientes das
respostas de socorro a vítimas. A ocorrência de epidemias e surtos bem como a assistência em
caso de catástrofes contribuem para o aumento na taxa de produção de resíduos perigosos.
Estas tendências são apresentadas pela DGS, nos seus contributos para a ENAAC, que refere que
“As doenças de origem hídrica, como diarreia e cólera, assim como surtos de doenças de origem
alimentar poderão ser potenciadas (…)” e ainda “Fatores como a maior frequência e intensidade
de fenómenos meteorológicos extremos (nomeadamente ondas de calor, períodos de seca
prolongada, episódios de precipitação intensa, etc.) constituem graves riscos para a saúde
humana, com um potencial aumento do número de mortes associadas a calor intenso,
agravamento de problemas do foro cardiorespiratório, de doenças relacionadas com a poluição
atmosférica, de doenças transmitidas através da água e alimentos, etc”.
Neste caso destaca-se o papel que o presente projeto apresenta na vertente de adaptação às
Alterações Climáticas, sendo possível destacar o contributo para uma maior capacidade na
gestão de resíduos hospitalares perigosos face ao previsível aumento da produção deste tipo de
resíduos, tendo um papel positivo na capacidade de adaptação e resposta do país às
necessidades locais, regionais e nacionais nessa gestão de resíduos perigosos.
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10.

Descrição dos impactes negativos significativos esperados do

projeto no ambiente, decorrentes do risco de acidentes graves
e/ou de catástrofes aos quais o projeto pode ser vulnerável, que
sejam relevantes para o projeto em causa
Foi realizada uma análise extensiva e conjunta do risco de acidentes, incluindo as causadas pelas
alterações climáticas; sendo que devido à extensão e coesão do relatório (Análise de Risco), se
decidiu apresentar o mesmo em documento autónomo (anexo XII) .

11.

Descrição dos programas de monitorização previstos nas

fases de exploração e desativação
Considera-se que os programas atuais de monitorização de atividade da UTARH são os
suficientes e necessários para a exploração do projeto (UGR). Elencam-se a seguir os planos de
monitorização em vigor, que se apresentam em detalhe no anexo XIII:


Monitorização das águas residuais de acordo com autorização e descarga da Braval;



Monitorização aos fontes fixas de emeissão para atmosfera (trienal);



Monitorização do Ruido Ambiental apenas e só aquando de alterações significativas à
instalação.

12.

Resumo das eventuais dificuldades, incluindo lacunas

técnicas ou de conhecimentos
No estudo de qualidade do ar foram detetadas as seguintes lacunas de informação:


Foram apenas contempladas as emissões provenientes das fontes emissoras da
AMBIMED (fontes pontuais, funcionamento das máquinas não rodoviárias e tráfego
rodoviário de acesso à instalação) e das fontes pontuais do ecoparque, não sendo
possível aceder a dados relativos ao tráfego rodoviário das principais vias existentes no
domínio em estudo. No entanto, de forma a colmatar esta falta de informação, a
contribuição destas fontes emissoras foi contemplada através de valor de fundo,
determinado a partir dos valores medidos na estação suburbana de fundo de FrossosBraga, para o NO2, PM10 e SO2.



Não foi possível estabelecer um valor de fundo para o CO uma vez que este poluente
não é medido na estação suburbana de fundo de Frossos-Braga.
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Não foi possível utilizar um valor de fundo mais recente para o SO2, uma vez que o último
ano de dados medidos corresponde a 2011.

13.

Principais Conclusões do EIA

O projeto de melhoria contínua – UGR de Braga, que visa a integração de operações de gestão
de outros resíduos que não os hospitalares, mas produzidos por unidades que também
produzem resíduos hospitalares, desenvolve-se numa unidade já existente (UTRH de Braga da
Ambimed), e reveste-se de elevada importância porquanto apresenta sobretudo impactes
positivos significativos de magnitude considerável, sendo de salientar os seguintes:


Realiza um correto encaminhamento e tratamento de resíduos que apesar de apresentarem
um potencial de contaminação biológica se encontram presentemente a ser encaminhados
como se de resíduos urbanos se tratassem, com claras vantagens ao nível da saúde pública
das populações, considerando em particular as áreas geográficas norte e centro-norte,
abrangidas pela atividade da UTARH de Braga;



O tratamento dos resíduos suprarreferidos em instalações já existentes e em
funcionamento para tratamento por autoclavagem de outros resíduos com potencial de
contaminação biológica (resíduos hospitalares do grupo III), permite uma maior eficiência
do processo otimizando os consumos de energia e das emissões das caldeiras, e evita a
construção de novas unidades específicas para o efeito e todos os impactes negativos daí
decorrentes;



Permite recolher nos mesmos produtores de resíduos hospitalares, e de forma simultânea,
outros resíduos que serão posteriormente encaminhados; evitando a duplicação de
deslocações para recolha de resíduos no mesmo produtor, reduzindo significativamente os
impactes ao nível dos consumos de combustível e emissões decorrentes do transporte de
resíduos;



Permite aumentar a resiliência não só da Stericycle enquanto empresa, mas também do
território nacional, para fazer face a aumentos esperados e inesperados de resíduos
hospitalares resultantes de pandemias ou outros cenários.

Apesar da maior parte dos fatores ambientais analisados não identificar impactes negativos
significativos, há no entanto a enfatizar alguns impactes negativos e/ou medidas que visam
minimizar situações que colocam alguns riscos potenciais:
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Adoção de boas práticas na gestão da frota para a minimização dos impactes decorrentes
do aumento do transporte, nomeadamente pela utilização de ferramentas de otimização de
rotas (minimização de quilómetros percorridos) e correta manutenção e substituição
progressiva dos veículos atuais por veículos mais eficientes e ambientalmente menos
poluentes, em particular no que diz respeito ao veículo pesado de mercadorias já que é por
esta via que se regista o aumento mais significativo (minimização no consumo dos
combustíveis fósseis).



Dever-se-á manter e reforçar a formação ministrada aos trabalhadores diretos e indiretos
(trabalhadores da UGR e motoristas da Ambicargo) no âmbito da gestão de resíduos,
considerando em particular os resíduos perigosos, e da gestão ambiental (ex. eco-condução
e condução defensiva);



Será de garantir a continuidade de todos os planos de manutenção e monitorização já
atualmente existentes;



Rever o plano de desativação da Unidade, integrando também medidas de índole social,
considerando em particular aquelas relativas à integração dos colaboradores noutras
unidades da Ambimed, ou em unidades de outras entidades que se situem na sua
proximidade geográfica.
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