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1

ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO

As soluções de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos (RSU) - ou simplesmente resíduos urbanos (RU) - em desenvolvimento no Sistema
Multimunicipal (SMM) do Vale do Lima e Baixo Cávado procuram garantir os objectivos e as exigências fixadas no enquadramento legislativo vigente,
designadamente nos seguintes diplomas:
-

Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU II);

-

D.L. n.º 183/2009, de 10 de Agosto, relativo à deposição de resíduos em aterro;

-

D.L. n.º 178/2006, de 5 de Setembro, que estabelece o regime geral da gestão de resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a
Directiva 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a Directiva 91/689/CEE, do Conselho, de 12 de Dezembro;

-

D.L. n.º 92/2006, de 25 de Maio, que altera o D.L. n.º 366-A/97, de 20 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo D.L. n.º 162/2000,
de 27 de Julho, transpondo para a ordem jurídica nacional a Directiva 2004/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro,
relativa a embalagens e resíduos de embalagens.

Para além da perspectiva e interesse na garantia de obtenção de elevados padrões de qualidade do serviço prestado pelo SMM, a estruturação do Sistema
de Gestão Integrado (SGI) implementado - abrangendo as áreas do Ambiente, Qualidade, Segurança e Saúde no Trabalho - encontra-se em constante
desenvolvimento e adaptação (melhoria contínua), obedecendo a um conjunto de critérios que enquadram, quer a estratégia nacional de gestão de RSU
quer a legislação emanada da União Europeia e da lei portuguesa relativamente ao correcto funcionamento das infra-estruturas em laboração e actividades
desenvolvidas no SMM, observando as melhores técnicas disponíveis (MTD).
Com relevância, no domínio dos RSU, destacam-se os normativos que o presente documento considera a base orientadora e enquadradora dos objectivos
estratégicos e que em síntese a seguir se descrevem, salientando-se os principais condicionalismos cuja importância para a intervenção em causa foram
tidos em consideração.
a) PERSU II: O PERSU II efectua o enquadramento estratégico, legislativo, científico e tecnológico, analisa a situação de referência, define os eixos de
actuação e os objectivos e metas para o horizonte 2007-2016, identifica os intervenientes, efectua a articulação com o Quadro de Referência Estratégica
Nacional (QREN), apresenta um Plano de Investimentos e estipula regras para a sua aplicação e monitorização.
Os eixos de actuação do PERSU II para o horizonte 2007-2016 assentam nos seguintes domínios:
Regulamento e Plano de Exploração | Capítulo 1 - Enquadramento Legislativo
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-

Prevenção: redução da quantidade e perigosidade dos resíduos;

-

Sensibilização e mobilização dos cidadãos;

-

Qualificação e optimização da gestão de resíduos;

-

Sistema de informação como pilar de gestão dos RSU;

-

Qualificação e optimização da intervenção das entidades públicas no âmbito da gestão de RSU.

A Figura 1, inserida na página seguinte, define os objectivos traçados no PERSU II para o período 2007-2016.
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Figura 1 - PERSU II (Síntese de Objectivos 2007-2016)
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b) D.L. n.º 183/2009, de 10 de Agosto: Relativamente a este diploma legal são de salientar as metas constantes da Figura 2:
Figura 2 - Metas do D.L. 183/2009

c) D.L. nº 92/2006, de 25 de Maio: Para além de transpor para o direito nacional os objectivos fixados a nível comunitário, define também os princípios e as
normas aplicáveis à gestão das embalagens e resíduos de embalagens em Portugal, de modo a promover uma efectiva prevenção da sua produção, a
reutilização de embalagens usadas, a reciclagem e outras formas de valorização e consequente redução da sua eliminação final.
Na Figura 3 elencam-se os objectivos principais deste decreto-lei:
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Figura 3 - Objectivos do D.L. 92/2006

d) Decretos de constituição do Sistema Multimunicipal (SMM): A constituição do SMM do Vale do Lima e Baixo Cávado deriva de um quadro legislativo
gizado por dois decretos-lei, um relativo à constituição de sistemas multimunicipais em geral e outro relativo à criação específica do SMM em particular,
como seguidamente se explicita.
O D.L. n.º 294/94, de 16 de Novembro, consagrou um quadro legal de carácter geral contendo os princípios orientadores do regime jurídico de construção,
exploração e gestão dos sistemas multimunicipais de tratamento de resíduos sólidos urbanos quando atribuídos por concessão a empresa pública ou a
sociedade de capitais exclusiva ou maioritariamente públicos. Este diploma foi recentemente alterado pelo D.L. n.º 195/2009, de 20 de Agosto.
Por seu turno, com a publicação do D.L. n.º 114/96, de 5 de Agosto, o Estado Português cria o Sistema Multimunicipal de Triagem, Recolha Selectiva,
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Vale do Lima e Baixo Cávado, bem como concessiona a sua gestão e exploração à sociedade
“RESULIMA - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.”, pelo período de 25 anos, entidade constituída pelos seis Municípios accionistas (Arcos de
Valdevez, Barcelos, Esposende, Ponte da Barca, Ponte de Lima e Viana do Castelo) e pela Empresa Geral do Fomento, S.A (EGF), em representação do
accionista Estado.
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Em 26 de Outubro de 1996 a RESULIMA assinou com o Estado Português o Contrato de Concessão (CC) relativo ao SMM e, na mesma data, outorgou com os
Municípios seus accionistas os Contratos de Entrega e Recepção (CER) de RSU para valorização, tratamento e destino final.
No âmbito das atribuições da concessão foi construído e entrou em funcionamento o Aterro Sanitário do Vale do Lima e Baixo Cávado (Viana do Castelo),
localizado na freguesia de Vila Fria, concelho de Viana do Castelo, doravante designado abreviadamente por ASVLBC.
Assim, neste contexto, foi elaborado o presente Regulamento e Plano de Exploração do ASVLBC, gerido pela RESULIMA, observando:
-

A legislação em vigor que atribui responsabilidades à RESULIMA pela gestão e exploração deste SMM e lhe reconhece competência para fixar
as condições de operação;

-

A legislação nacional e comunitária em matéria de resíduos, nomeadamente no que concerne à deposição de resíduos em aterro;

-

O Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, que estabelece o regime geral da gestão de resíduos, transpondo para a ordem jurídica
interna a Directiva 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a Directiva 91/689/CEE, do Conselho, de 12 de
Dezembro;

-

O Contrato de Concessão e os Contratos de Entrega e Recepção de RSU para valorização, tratamento e destino final estabelecidos em 1996,
respectivamente entre a RESULIMA e o Estado Português e entre a RESULIMA e os Municípios pertencentes ao SMM;

-

A Base XVIII do Capítulo IV do Anexo do Decreto-Lei nº 294/94, de 16 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 195/2009, de 20 de Agosto;

-

As Licenças - Ambiental e de Exploração - bem como os seus aditamentos, licenciamentos específicos e pareceres vinculativos emitidos pelas
entidades competentes, quer de licenciamento quer de acompanhamento da actividade do SMM;

-

As melhores técnicas disponíveis (MTD);

-

Toda a demais legislação aplicável à actividade desenvolvida pela RESULIMA nos vários domínios (ambiental, laboral, segurança, higiene e
saúde no trabalho, …).
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2

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA MULTIMUNICIPAL

O Sistema Multimunicipal do Vale do Lima e Baixo Cávado localiza-se no Noroeste de Portugal Continental, conforme se visualiza na Ilustração 1 a seguir
apresentada, podendo caracterizar-se, sumariamente, da seguinte forma:
Ilustração 1 - O SMM da RESULIMA no Panorama Nacional

a)

Designação legal: Sistema Multimunicipal de Triagem, Recolha Selectiva, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Vale do Lima
e Baixo Cávado

b)

Diploma de constituição: D.L. n.º 114/96, de 05 de Agosto

c)

Período da concessão: 25 anos

d)

Municípios abrangidos: Arcos de Valdevez, Barcelos, Esposende, Ponte da Barca, Ponte de Lima e Viana do Castelo

e)

Área de intervenção: 1.778 km2 (cerca de 1,93% do território português)

f)

População servida: 333.232 habitantes (estimativas intercensitárias do INE-2009), correspondendo a 3,13% da população portuguesa
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g)

Sociedade concessionária: RESULIMA - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.

h)

Capital social: 2.500.000 €, divididos em 500.000 acções do tipo “A”

i)

Estrutura accionista:

j)

-

Empresa Geral do Fomento (EGF) - 51%

-

Município de Arcos de Valdevez - 4,3 %

-

Município de Barcelos - 17,7 %

-

Município de Esposende - 4,8 %

-

Município de Ponte da Barca - 2,1 %

-

Município de Ponte de Lima - 6,9 %

-

Município de Viana do Castelo - 13,2 %

Objectivos que presidiram à criação do SMM:
-

Selagem das lixeiras existentes e requalificação ambiental das mesmas

-

Desenvolvimento de infra-estruturas de tratamento e destino final

-

Implementação do sistema integrado de recolha selectiva e valorização dos resíduos

-

Dinamização de acções de sensibilização e educação ambiental

k)

Capitação de RSU (RU) produzidos1: 1,128 kg/hab.dia (dados de 2009 - RAA)

l)

Resíduos depositados em Aterro2: 137.150,24 toneladas (dados de 2009 - RAA)

m) Resíduos recolhidos selectivamente3: 10.767,34 toneladas (dados de 2009 - RAA)

1

[RU recolha indiferenciada + RU recolha grandes produtores (> 1100 L/dia) + RU monstros + RU verdes + RU limpeza de ruas + RU rejeitado da Central de Triagem + RU monstros metálicos +
RU resíduos eléctricos e electrónicos + RU recolha selectiva + RU Ecocentros (vidro, embalagens e P/C)] / 333.232 habitantes / 365 dias
2
RU recolha indiferenciada + RU recolha grandes produtores (> 1100 L/dia) + RU monstros + RU verdes + RU limpeza de ruas + RU rejeitado da Central de Triagem + RIB + REU
3
RU recolha selectiva
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3

MODELO TÉCNICO DE INTERVENÇÃO

Para cumprimento dos objectivos preconizados para o SMM na concessão atribuída pelo Estado Português, a RESULIMA assenta a sua actividade num
Modelo Técnico suportado em várias infra-estruturas/equipamentos criteriosamente dispostos pela sua área de influência, conforme demonstra a
Ilustração 2:
Ilustração 2 - Modelo Técnico de Intervenção

-

1 Aterro Sanitário, localizado em Vila Fria, Viana do Castelo

-

1 Estação de Transferência, localizada em Oliveira, Arcos de Valdevez

-

1 Central de Triagem, no espaço físico do Aterro Sanitário, em Vila Fria, Viana do Castelo

-

2 Ecocentros, um no Aterro Sanitário e outro na Estação de Transferência

-

Recolha Selectiva em 913 Ecopontos pertencentes à RESULIMA criteriosamente distribuídos por todos os Municípios que integram o SMM
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A construção de infra-estruturas e aquisição de equipamentos integrados no processamento e deposição/tratamento dos RSU provenientes da recolha
indiferenciada, bem como a implementação de sistemas de deposição, recolha selectiva e triagem, a par de acções de sensibilização e educação ambiental
constituíram, até ao momento, as principais acções desenvolvidas no SMM.
De seguida descrevem-se sucintamente as principais instalações/equipamentos que integram o SMM.
3.1 Aterro Sanitário
O Aterro Sanitário do Vale do Lima e Baixo Cávado (Viana do Castelo) ocupa um terreno com cerca de 28 hectares (área que inclui a antiga lixeira de Viana
do Castelo, selada) e engloba as seguintes infra-estruturas de recepção, processamento, deposição, tratamento e controle:
-

Célula de deposição de resíduos, com cerca de 10 hectares, dividida em 5 alvéolos de aproximadamente 2 hectares cada

-

Portaria

-

Báscula de pesagem

-

Edifício de recepção, administrativo, técnico e social

-

Armazém, oficina, fossa de manutenção e parque de armazenamento temporário de resíduos

-

Sistema de lavagem de rodados

-

Reservatório subterrâneo de armazenamento de gasóleo

-

Edifício com unidade de prensagem e enfardamento de RSU, com dois fossos laterais

-

Prensa enfardadora de papel, cartão e embalagens plásticas

-

Prensa enfardadora de metais

-

Ecocentro para armazenamento de resíduos de grandes dimensões

-

Central de Triagem, com áreas de armazenamento

-

Plataformas de armazenamento de vidro

-

Plataformas específicas para armazenamento de sucata, pneus e REEE
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-

Sistemas de neutralização de odores

-

Separador de hidrocarbonetos

-

Estação de Tratamento de Águas Lixiviantes (ETAL)

-

Laboratório

-

Central de Valorização Energética do Biogás (CVEB), em exploração, com capacidade de produção instalada de 2.000 kW

-

Unidade de queima de biogás de 1000 Nm /h (complementar à CVEB)

3

Fotografia 1 - Vista Aérea do ASVLBC

Para além destas instalações o ASVLBC é ainda servido pelas seguintes infra-estruturas:
-

Vias de circulação interna

-

4 Piezómetros de controlo de água subterrânea

-

Rede de abastecimento de água e rede de incêndio

-

Rede de drenagem de águas residuais industriais
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-

Rede de drenagem de águas residuais domésticas

-

Rede de drenagem de águas pluviais

-

Rede eléctrica e de iluminação incluindo posto de transformação e seccionamento

O Aterro possui os sistemas de protecção ambiental adequados, nomeadamente:
-

Sistemas de impermeabilização de fundo e taludes da Célula

-

Sistema de drenagem, captação e tratamento de lixiviados

-

Sistema de drenagem, captação e valorização energética/queima de biogás

3.2 Estação de Transferência
A Estação de Transferência do Sistema Multimunicipal do Vale do Lima e Baixo Cávado localiza-se no concelho de Arcos de Valdevez, freguesia de Oliveira, e
ocupa uma área de aproximadamente 1 hectare. Destina-se a recepcionar os resíduos dos concelhos de Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Ponte de Lima.
O transporte dos resíduos, em contentores de grande capacidade, entre a Estação de Transferência de Arcos de Valdevez (ETAV) e o Aterro Sanitário, é
assegurado por duas viaturas da RESULIMA de 32 toneladas, com ampliroll. Esta infra-estrutura sanitária inclui:
-

Báscula de pesagem

-

Edifício da Portaria

-

Compactador estacionário e mesa de translação do tipo 3/5

-

5 Contentores fechados de 30 m3 para transferência de RSU

-

Cisterna de armazenamento de água de lavagem, proveniente de furo

-

Tanque de retenção de lixiviados

-

Ecocentro, com 8 contentores abertos de 30 m3 para armazenamento temporário de embalagens recicláveis, sucata, monstros, REEE, …
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Fotografia 2 - ETAV

Fotografia 3 - Camião Bi-compartimentado de Recolha Selectiva

3.3 Recolha Selectiva
A recolha selectiva é efectuada por 9 viaturas de 19 toneladas, bicompartimentadas (recolha bi-fluxo) pertencentes à RESULIMA,
em todos os 913 Ecopontos (de superfície e subterrâneos)
pertencentes à RESULIMA (dados de Junho de 2010). Esta
actividade iniciou-se em Maio de 2009.

Fotografia 4 - Ecoponto de Superfície

Fotografia 5 - Ecoponto Subterrâneo

Cada Ecoponto é composto por três contentores, um para vidro,
outro para papel/cartão e outro para embalagens metálicas e
plásticas, sendo a capacidade de cada contentor variável,
consoante se tratam de contentores subterrâneos ou de
superfície, dependendo também do tipo de material a recolher.
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3.4 Central de Triagem
A triagem multimaterial das embalagens recolhidas selectivamente no SMM é efectuada numa Central de Triagem localizada no interior das instalações do
Aterro Sanitário, em Vila Fria, Viana do Castelo.
Fotografia 6 - Central de Triagem

Esta unidade entrou em funcionamento em Maio de 1999, sendo a sua concepção de primeira geração, onde predomina a separação manual. É constituída
por zona de recepção de materiais, tapetes transportadores de resíduos, mesa de separação de 12 postos com várias baias de armazenamento de materiais
separados a um nível inferior, electroíman, equipamentos de enfardamento e movimentação de resíduos. Está associada à Central de Triagem uma zona de
armazenamento temporário, coberta, para os materiais triados e enfardados.
3.5 Selagem de Lixeiras
No âmbito das atribuições da RESULIMA esta promoveu igualmente o encerramento e a requalificação ambiental de antigas lixeiras que recebiam os
resíduos produzidos na região anteriormente à entrada em funcionamento do ASVLBC.
Assim, foram intervencionados os espaços que continham lixeiras e que se localizam na Ilustração 3:
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Ilustração 3 - Lixeiras Seladas

Fotografia 7 - Trabalhos de Selagem (Barcelos)

-

Arcos de Valdevez: na freguesia de Oliveira, encerrada desde Março/2000

-

Barcelos: na freguesia de Gamil, encerrada desde Julho/2000

-

Ponte da Barca: na freguesia de Sampriz, encerrada desde Março/2000

-

Ponte de Lima: na freguesia de Fornelos, encerrada desde Fevereiro/2000

-

Viana do Castelo: na freguesia de Vila Fria, encerrada desde Dezembro/1998

Fotografia 8 - Lixeira Selada (Arcos de Valdevez)
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4

A EMPRESA

A Sociedade “RESULIMA - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.” iniciou a sua actividade em 1996. Gradualmente foi constituindo a sua
estrutura, construindo infra-estruturas e adquirindo equipamentos para consolidar a sua actividade.
A exploração do ASVLBC iniciou-se em 18 de Dezembro de 1998; a implementação da rede de recolha selectiva em todos os Municípios e a exploração da
Central de Triagem teve o seu início em Maio de 1999; em Julho de 2000 foi concluída a selagem de todas as lixeiras existentes no SMM; e em Agosto de
2001 entrou ao serviço a Estação de Transferência de Arcos de Valdevez (ETAV). A par destas actividades a RESULIMA tem desenvolvido as campanhas de
informação e sensibilização ambiental relacionadas com a sua actividade.
Complementarmente a actividade da RESULIMA integra a participação nas redes de encaminhamento de vários fluxos de resíduos especiais: pilhas e
acumuladores usados, pneus usados, plásticos duros, resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), sucatas.
Mais recentemente entrou em funcionamento a Central de Valorização Energética do Biogás (CVEB).
Encontra-se implementado na empresa um Sistema de Gestão Integrado (SGI) nos referenciais Ambiente, Qualidade, Segurança e Saúde no Trabalho.
A RESULIMA encontra-se certificada desde 2007.
Tem actualmente no seu quadro de pessoal permanente 77 trabalhadores (dado referente a 30 de Setembro de 2010).
4.1 Organigrama
A organização adoptada pela RESULIMA para a gestão das várias valências do SMM assenta no organigrama da Figura 4:
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Figura 4 - Organigrama da RESULIMA
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4.2 Organização Operacional
A organização operacional assenta essencialmente em quatro Divisões e três Gabinetes com as missões/atribuições e categorias de funcionários referidas na
Tabela 1:
Tabela 1 - Missões Atribuídas às Divisões/Gabinetes
Divisão
Divisão Administrativa e
Financeira (DIAF)

Categoria
Técnico Superior

Missão
Garantir os processos Administrativos, Financeiros e dos Recursos
Humanos.
Cumprir e promover o cumprimento dos princípios estabelecidos na
Política de Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho.

Divisão de Infra-estruturas e
Equipamentos (DIEQ)

Técnico Superior

Identificar, planear, promover e acompanhar a execução física de
investimentos, a manutenção de equipamentos e infra-estruturas
garantindo a sua conservação, zelando ainda pelas adequadas
condições de higiene, segurança e saúde de pessoas e bens, bem
como pela vigilância das instalações.
Cumprir e promover o cumprimento dos princípios estabelecidos na
Política de Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho.

Supervisor

Conhecimentos
POC e normas contabilísticas
Informática na óptica do utilizador.
Português, Inglês.
Sistema de Gestão Integrado em Ambiente,
Qualidade e Segurança.
Técnico Superior de SHST.
Informática na óptica do utilizador.
Português, Inglês.
Sistema de Gestão Integrado em Ambiente,
Qualidade e Segurança.

Exercer a supervisão das operações de manutenção de
equipamentos, ferramentas e infra-estruturas, bem como
acompanhar as actividades operacionais, podendo dirigir equipas de
trabalho nos diversos sectores.

Manutenção de equipamentos,
coordenação de equipas de trabalho.

Cumprir e promover o cumprimento dos princípios estabelecidos na
Política de Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho.

Português.
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Divisão
Divisão de Tratamento de
Resíduos Indiferenciados
(DIRI)

Categoria
Técnico Superior

Missão
Garantir o confinamento em Aterro Sanitário dos resíduos
destinados a tratamento final recepcionados, utilizando as Melhores
Técnicas Disponíveis e em total respeito pelas normas legais
aplicáveis à actividade, tendo em vista a protecção ambiental, a
segurança e a qualidade do serviço prestado.
Cumprir e promover o cumprimento dos princípios estabelecidos na
Política de Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho.

Encarregado

Técnico
Especialista

Técnico Superior

Informática na óptica do utilizador.
Português, Inglês.
Sistema de Gestão Integrado em Ambiente,
Qualidade e Segurança.

Comprovada experiência de operação com
todo o tipo de equipamentos afectos à
movimentação de inertes e/ou resíduos.

Operar todos os equipamentos de movimentação de inertes e/ou
resíduos em todo o tipo de trabalhos que se revelem necessários no
sector.

Coordenação de equipas de trabalho.

Garantir a recolha selectiva, recepção, triagem e o encaminhamento
dos materiais destinados a valorização na persecução dos objectivos
e cumprimento de metas definidas pelas entidades competentes.
Cumprir e promover o cumprimento dos princípios estabelecidos na
Política de Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho.

Gabinete de Ambiente,
Qualidade e Segurança
(GAQS)

Legislação, Gestão de resíduos.

Gerir equipas de trabalho e equipamentos, bem como coordenar
tarefas no terreno, em sectores da DIRI que lhe sejam indicados pelo
Supervisor/Chefe de Divisão.

Cumprir e promover o cumprimento dos princípios estabelecidos na
Política de Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho.
Divisão de Valorização de
Resíduos (DIVA)

Conhecimentos

Planear, implementar e garantir o Sistema de Gestão Integrado de
acordo com os requisitos normativos que a organização se propõe
atingir.
Cumprir e promover o cumprimento dos princípios estabelecidos na
Política de Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho.
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Divisão
Gabinete de Controlo de
Gestão (GACO)

Categoria
Técnico
Especialista

Missão

Conhecimentos

Gerir o processo de controlo de gestão.

Legislação, Gestão de resíduos.

Cumprir e promover o cumprimento dos princípios estabelecidos na
Política de Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho.

Controlo de Gestão.
Informática na óptica do utilizador.
Português, Inglês.
Sistema de Gestão Integrado em Ambiente,
Qualidade e Segurança.

Gabinete de Comunicação
(GACI)

Técnico
Especialista

Gerir o processo comunicacional e informativo para a Sensibilização
Ambiental.
Cumprir e promover o cumprimento dos princípios estabelecidos na
Política de Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho.

Legislação, Gestão de resíduos.
Técnicas de comunicação.
Informática na óptica do utilizador.
Português, Inglês.
Sistema de Gestão Integrado em Ambiente,
Qualidade e Segurança.

4.3 Recursos Humanos
A equipa de Colaboradores afecta à actividade desenvolvida pela RESULIMA era constituída, em 30 de Setembro de 2010, por 77 elementos pertencentes ao
quadro de pessoal permanente, de acordo com a distribuição apresentada na Tabela 2:
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Tabela 2 - Quadro de Pessoal por Categoria Profissional
Categoria Profissional

N.º de Colaboradores

Técnico Superior

4

Técnico Especialista

3

Encarregado

2

Administrativo

3

Técnico de Laboratório e Controle de Qualidade

1

Operador de Manutenção

1

Operador de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (OMPVE)

24

Operador de Equipamentos Especiais (OEE)

7

Indiferenciado/Operador de Resíduos

32

Para fazer face a acréscimo temporário de trabalho (sazonalidade, por exemplo) ou para substituição de funcionários do quadro de pessoal permanente por
motivo de faltas (do tipo baixas, férias e outras), a RESULIMA recorre a subcontratação de pessoal em regime de trabalho temporário.
4.4 Horários
Os horários praticados pelos Municípios na recolha indiferenciada dos RSU são muito variáveis, o que é motivado, não tanto pela quantidade de resíduos
recolhidos e população abrangida, mas antes pela dispersão populacional da área coberta pela recolha, muito heterogénea entre Municípios e mesmo
dentro de cada um deles.
Na definição dos horários de funcionamento, quer do ASVLBC quer da ETAV, foram tidas em conta as características da região, o funcionamento específico
dos serviços de recolha de resíduos adoptado por cada Município e os períodos de limpeza e manutenção dos equipamentos e infra-estruturas do SMM.
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Neste pressuposto, no caso do Aterro Sanitário foram criados dois turnos distintos - um diurno e outro nocturno - funcionando de Segunda-Feira a Sábado,
de modo a permitir o processamento dos RSU provenientes da recolha indiferenciada efectuada por cada um dos Municípios utilizadores e das viaturas
provenientes da ETAV. Contudo a recepção no Aterro Sanitário é garantida 24 horas, de Segunda-Feira a Domingo, devido à capacidade de armazenamento
existente nos fossos de resíduos da Prensa. Em relação à ETAV foram adoptados dois turnos, funcionando de Segunda-Feira a Sábado, que permite a
abertura das instalações entre as 08:00 às 23:00. Evita-se, deste modo, a impossibilidade de descarga por parte dos Municípios utilizadores nestas infraestruturas face aos horários que praticam indo de encontro às suas reais necessidades.
Como o ASVLBC recebe também resíduos não perigosos (RNP), a título excepcional e com carácter provisório, foi criado ainda um horário especial para a
deposição desses resíduos na célula de RSU, que coincide com o turno diurno e funciona de Terça-Feira a Sexta-Feira, preferencialmente da parte da manhã.
A deposição dos resíduos por parte das empresas obedece ao cumprimento dos critérios definidos na legislação em vigor e à marcação de dia e hora para a
descarga, de forma a não haver sobreposição de descargas, tendo em vista um controlo rigoroso quanto ao tipo de resíduos admitidos. De referir que à
Segunda-Feira não são, por norma, recepcionados RNP.
Os diferentes horários fixados, por sector, constam da Tabela 3:
Tabela 3 - Horários, por Sector, em vigor na RESULIMA

SECTOR

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Serviços Administrativos

Das 9:00 às 17:30, com intervalo para almoço das 13:00 às 14:00

Descanso
Complementar

Descanso
Obrigatório

Laboratório e Oficina

Das 9:00 às 18:00, com intervalo para almoço das 12:00 às 13:00

Descanso
Complementar

Descanso
Obrigatório

ETAL

Das 9:00 às 18:00, com intervalo para almoço das 12:30 às 13:30 (Nota: O funcionamento contínuo da ETAL é assegurado por dois
operadores com horário adaptado à necessidade de funcionamento permanente e aos períodos de descanso obrigatórios).
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SECTOR
Deposição
(Frente de Trabalho)

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Das 9:00 às 18:00, com intervalo para almoço das 12:00 às 13:00

Diurno

Das 8:00 às 16:30
com intervalo
para almoço das
12:00 às 13:00

Nocturno

Das 22:50 às 6:00, com interrupção para descanso das 03:00 às 03:30

Compactação

Central de Triagem

Recolha Selectiva

Sábado
Descanso
Complementar

Descanso
Obrigatório

Descanso
Obrigatório
Descanso
Complementar

Descanso
Obrigatório
Descanso
Obrigatório

Das 05:00 às 11:30, com interrupção das 09:00 às 09:30

Das 05:00 à 13:30, com interrupção das 09:30 às 10:00
Das 13:30 à 22:00, com interrupção das 17:30 às 18:00

Domingo

Descanso
Obrigatório

Das 9:00 às 16:30, com intervalo para almoço das 12:00 às 13:00

Das 07:00 às 16:00, com interrupção para almoço das 12:00 às 13:00
Das 16:00 à 01:00, com interrupção para jantar das 20:00 às 21:00
Das 05:00 às
12:30, com
interrupção das
09:00 às 09:30

Sexta

Descanso
Complementar

Descanso
Obrigatório

Recepção

Turno A: Das 8:00 às 15:40, com interrupção para almoço das 12:30 às 13:30
Turno B: Das 15:20 às 23:00, com interrupção para jantar das 20:00 às 21:00
(Nota: Os Turnos A e B rodam com uma periodicidade Semestral)

Descanso
Obrigatório

Transportes

Das 8:00 às 15:30, com interrupção para almoço das 12:00 às 13:00

Descanso
Obrigatório

ETAV
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4.5 Classificação dos Utilizadores
Os utilizadores do ASVLBC e da ETAV são classificados da seguinte forma:
a)

Utilizadores municipais - todos os utilizadores com viaturas pertencentes a entidades municipais que integram o SMM, ou os utilizadores de viaturas de
entidades prestadoras de serviço aos Municípios, previamente identificados como tal;

b)

Utilizadores particulares - todos os utilizadores com viaturas de entidades não municipais, em nome individual ou colectivo, cujas instalações
produtoras de resíduos estejam sediadas na área afecta aos Municípios que integram o SMM, que transportem resíduos sólidos equiparados a urbanos
(REU), resíduos não perigosos (RNP) ou outras tipologias admissíveis e expressamente autorizadas pela RESULIMA. Incluem-se nesta categoria os
utilizadores particulares de origem doméstica.

4.6 Classificação dos Serviços Prestados pela RESULIMA
Em função da tipologia dos resíduos e das instalações receptoras, designadamente ASVLBC e/ou ETAV, classificar-se-ão da seguinte forma os serviços
prestados:
a)

Utilizadores municipais
-

Recepção de RSU e equiparados (no ASVLBC e na ETAV)

-

Tratamento e deposição de RSU (no ASVLBC)

-

Recepção e triagem de objectos volumosos fora de uso e materiais com potencial de valorização (no ASVLBC e na ETAV)

-

Recepção de terras limpas (no ASVLBC)

-

Recepção de misturas não contaminadas de resíduos de construção e demolição (RCD), inertes (no ASVLBC)

-

Recepção de fluxos de resíduos específicos, em função das autorizações vigentes (no ASVLBC e na ETAV)
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b)

Utilizadores particulares
-

Recepção de RSU e equiparados e RNP (no ASVLBC)

-

Tratamento e deposição de RSU e equiparados e RNP (no ASVLBC)

-

Recepção e triagem de objectos volumosos fora de uso e materiais com potencial de valorização (no ASVLBC e na ETAV)

-

Recepção de terras limpas (no ASVLBC)

-

Recepção de misturas não contaminadas de resíduos de construção e demolição (RCD), inertes (no ASVLBC)

-

Recepção de fluxos de resíduos específicos, em função das autorizações vigentes (no ASVLBC e na ETAV)

-

Destruição de produtos fora de prazo/validade/defeituosos (no ASVLBC)

Relativamente à categoria “Tratamento e deposição de RSU” dos utilizadores municipais, esta é acordada com os Municípios intervenientes, respeitando as
diferentes subcategorias da relação de resíduos admissíveis.
Por “Destruição de produtos fora de prazo/validade/defeituosos” entendem-se todas as operações de eliminação/encaminhamento de resíduos, a pedido
do Produtor/Detentor, pressupondo a sua total destruição e subsequente deposição ou não no Aterro Sanitário, com presença obrigatória do
Produtor/Detentor e eventual das autoridades fiscalizadoras e em que todos os intervenientes na operação assumem a realização do serviço através da
assinatura de um Auto de Destruição. No caso em que não seja possível a destruição dos produtos - ex. REEE - eles serão entregues para valorização. Este
serviço está condicionado à verificação prévia das condições legais e operacionais necessárias para o efeito, podendo ser recusado pela RESULIMA.
Relativamente às categorias “Recepção de terras limpas” e “Recepção de misturas não contaminadas de resíduos de construção e demolição (RCD),
inertes”, a aceitação de terras adequadas à cobertura de resíduos e de misturas de RCD inertes para consolidação de caminhos de acesso no interior da
célula será limitada às condições definidas nas autorizações em vigor e à verificação da necessidade dos mesmos em cada momento, podendo em caso de
aceitação ser ou não ser a recepção objecto de aplicação de tarifa, a definir pela RESULIMA caso a caso.
A eventual admissão dos resíduos inertes referidos no parágrafo anterior (utilizados como material de construção no interior da Célula de deposição de
resíduos) carece de uma autorização do Responsável de Área, preferencialmente e sempre que possível formal, em função da necessidade verificada na
frente de trabalho e da disponibilidade de espaço para a sua recepção no parque de terras. À entrada no ASVLBC a carga é verificada pelo vigilante, sendo
ordenada a deslocação da viatura pesada ao local onde se encontra implantado o parque de terras. Existe o cuidado por parte do vigilante de que as
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descargas sejam devidamente acompanhadas pelo Encarregado do Aterro, o qual verifica a natureza e utilidade do material transportado, ordenando a sua
descarga no local previamente estabelecido para cada tipo de material (argila, terra preta, terra com pedras, pedra, restos de demolição sem
contaminantes).
4.7 Relação de Resíduos Admissíveis
O ASVLBC insere-se na classe de “Aterro para Resíduos Não Perigosos”.
Serão assim aceites para deposição no Aterro resíduos que se enquadram nas alíneas a) e b) do nº 2 do art.º 34.º do D.L. n.º 183/2009, de 10 de Agosto,
desde que existam condições operacionais para o efeito, designadamente:
a)

Resíduos urbanos;

b)

Resíduos não perigosos de qualquer outra origem, que satisfaçam os critérios de admissão de resíduos em aterros para resíduos não perigosos
definidos no n.º 2 da parte B do Anexo IV do D.L. n.º 183/2009, de 10/08.

Não serão aceites os resíduos incluídos na al. c) do referido nº 2 do art.º 34.º do D.L. n.º 183/2009, de 10 de Agosto.
Por despacho da tutela - Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território - é permitido, a título excepcional e provisório, ao ASVLBC recepcionar, ainda,
Resíduos Não Perigosos (RNP) de origem industrial (também designados vulgarmente por resíduos industriais banais - RIB), nas exactas condições da
autorização concedida.
Sem prescindir das condições específicas fixadas pela tutela, a RESULIMA assumiu desde o início - em 1999 - relativamente à recepção de RNP, as seguintes
directrizes:
-

que sejam recepcionados apenas RNP definidos como tal na legislação;

-

que as empresas que solicitem a deposição de RNP tenham as suas instalações na área geográfica dos Municípios que integram a RESULIMA;

-

que os RNP recebidos não interfiram com o normal processo de exploração do ASVLBC;
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-

que a autorização fique sujeita a prévio pedido de utilização do ASVLBC e ao cumprimento integral do Regulamentos e normas internas para
a aceitação de RNP, bem como à realização das análises ao resíduo e eluato para os casos em que tal seja necessário de acordo com os
procedimentos estipulados.
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5

ATERRO SANITÁRIO

5.1 Localização
O Aterro Sanitário localiza-se em Portugal Continental, no distrito e concelho de Viana do Castelo, freguesia de Vila Fria. Confronta com cinco freguesias, a
saber: Vila Fria, Alvarães, Vila Nova de Anha, Chafé e Neiva (São Romão).
As coordenadas geográficas do ponto médio da célula de deposição de resíduos - infraestrutura principal - são as seguintes: 41o38’43.74’’N / 8o45’53.58’’ W.
O Aterro Sanitário tem como acesso principal a Estrada Nacional 13, a partir das seguintes origens:

-

Saída 21 da A28: após a saída da A28, encontra-se uma rotunda. Nesta sair na
primeira à direita, entrando na EN13 no sentido Porto/Viana do Castelo circula-se
cerca de 200/300 metros e vira-se na primeira entrada à direita (sensivelmente em
frente à Casa Peixoto);

-

N13 sentido Porto/Viana do Castelo: na rotunda da Zona Industrial do Neiva tomar a
direcção da N13, no sentido Porto/Viana do Castelo, circula-se cerca de 200/300
metros e vira-se na primeira entrada à direita (sensivelmente em frente à Casa
Peixoto);

-

N103 sentido Barcelos/Viana do Castelo: na rotunda da Zona Industrial do Neiva
tomar a direcção da N13, no sentido Porto/Viana do Castelo, circula-se cerca de
200/300 metros e vira-se na primeira entrada à direita (sensivelmente em frente à
Casa Peixoto).
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5.2 Infra-estruturas Existentes
O correcto funcionamento de um aterro sanitário está intimamente ligado à correcta concepção das infra-estruturas que o integram, bem como à forma de
exploração e gestão que se desenvolve diariamente no mesmo.
O ASVLBC possui as infra-estruturas identificadas na Figura 5:
Figura 5 - Infra-Estruturas do ASVLBC
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5.2.1

Portaria

Situa-se à entrada, onde existe um vigilante/apontador permanente que executa as seguintes tarefas principais:

5.2.2

-

Controlo e registo da entrada de viaturas e pessoas

-

Vigilância das instalações

-

Primeiro controlo de inspecção e registo das entradas de resíduos

-

Controlo, via computador, da pesagem das viaturas efectuada na balança

-

Outras funções (atendimento de telefone fora das horas de expediente, etc., …)

Báscula

Tem uma capacidade de pesagem até 60 toneladas e as dimensões de 16 m de comprimento por 3 m de largura, sendo a pesagem controlada através de
computador pelo vigilante/apontador da Portaria. É dotada de duas torres de leitura de cartões (uma em cada sentido) à saída, ligadas igualmente ao
sistema de pesagem SPAT (da empresa CACHAPUZ), o qual por sua vez está conectado em rede com os computadores dos serviços administrativos.
5.2.3

Ecocentro

Construído em betão armado, é constituído por cinco plataformas individualizadas de 4,8 m de largura por 10 m de comprimento (48 m 2) e 2,6 m de altura,
cada, destinadas à deposição voluntária de materiais de grandes dimensões (colchões e alcatifas; móveis velhos e madeiras; pneus; plásticos duros). As
embalagens e o papel/cartão recicláveis são directamente depositadas na plataforma de recepção da Central de Triagem, enquanto que as embalagens de
vidro reciclável seguem para uma das duas plataformas que existem para armazenar temporariamente esse tipo de material antes de ser encaminhado
paras as industrias recicladoras.
5.2.4

Parque de Terras

Zona ampla em terra batida, com cerca de 8.800 m 2, onde são depositados selectivamente vários tipos de terras para a execução de diversos trabalhos,
nomeadamente: cobertura diária dos resíduos, protecção da geomembrana do talude de bordadura e dos diques do alvéolo, construção de rampas,
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construção de caminhos de circulação preferenciais sobre os resíduos já depositados, combate a incêndios, regularização e arranjo de taludes, constituição
de stock para cobertura final, etc.
5.2.5

Lava Rodas

Este equipamento destina-se à lavagem dos rodados das viaturas e máquinas que acedem à célula, operação que reduz o espalhamento de resíduos e terra
nas vias internas asfaltadas do ASVLBC. Consiste numa plataforma/bacia de betão por onde os veículos ou máquinas passam, accionando, por sensor, um
jacto de vários aspersores de água instalados lateralmente em duas calhas metálicas (uma de cada lado) à passagem dos equipamentos. As águas das
lavagens são encaminhadas à ETAL para tratamento.
5.2.6

Reservatório de Armazenamento de Gasóleo

O reservatório, licenciado, é subterrâneo, com capacidade de armazenamento de 15.000 litros, e possui um posto de abastecimento ligado a um software
de controlo de abastecimentos que por sua vez está interligado com o sistema informático dos serviços administrativos.
5.2.7

Edifício da Prensa

Consiste num pavilhão pré-fabricado, em estrutura metálica e alvenaria, coberto superior e lateralmente, com a área aproximada de 800 m2, onde são
compactados e enfardados, numa Prensa, os RSU provenientes da recolha indiferenciada.
Os resíduos são descarregados em dois tapetes rolantes sequenciais (um horizontal e outro vertical) que os conduzem até à Prensa para formação de fardos
com uma densidade da ordem das 1,1 ton/m3 e um volume aproximado de 1,5 m3.
No interior deste edifício existem ainda dois fossos laterais destinados ao armazenamento temporário dos resíduos (em caso de avaria momentânea da
Prensa ou de forte afluência dos resíduos) com as capacidades unitárias de 182 m3 e 228 m3. Para a elevação posterior dos resíduos colocados nesses fossos
para o tapete de alimentação horizontal da Prensa é utilizada uma garra com a capacidade aproximada de 1 m3, instalada numa ponte rolante de 5
toneladas de força de elevação. Este edifício possui ainda um sistema de neutralização de odores por aspersão.
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5.2.8

Edifício da Central de Triagem

O Edifício da Central de Triagem é uma estrutura pré-fabricada em estrutura metálica e alvenaria, coberta superior e lateralmente, com uma área de cerca
de 900 m2, onde se executa uma separação mais rigorosa dos materiais recicláveis e se procede à correcção de determinados erros cometidos aquando da
colocação dos materiais nos Ecopontos pelos cidadãos utilizadores do sistema de deposição selectiva.
Esta construção alberga, no seu interior, os seguintes equipamentos:
-

Plataforma de triagem, com 12 postos de selecção manual e 7 compartimentos (silos) individualizados (5 fechados) sob a plataforma

-

Tapete electromagnético destinado a separar os metais ferrosos dos não ferrosos

-

Triturador de papel

-

Prensa enfardadeira de papel, embalagens de cartão e plástico

-

Prensa destinada a compactar os metais ferrosos e não ferrosos

-

Diversos tapetes rolantes de movimentação dos materiais recicláveis

-

Área coberta adicional de armazenamento de materiais triados, com cerca de 400 m2

No exterior existe ainda um contentor de 30 m3 para o refugo das operações de triagem.
5.2.9

Central de Valorização Energética do Biogás (CVEB)

Os gases provenientes do processo de decomposição anaeróbia dos resíduos são captados e conduzidos - por uma rede de extracção e drenagem formada
por 30 poços de captação de biogás e várias condutas em PEAD - até à CVEB, onde o biogás gerado no ASVLBC é utilizado na produção de energia eléctrica.
A CVEB é constituída por dois motogeradores de combustão interna contentorizados, com as potências unitárias de 1200 kW e 800 kW, totalizando os 2000
kW que constam do pedido de informação prévia (PIP) atribuído à RESULIMA pela Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG). Possui todos os
licenciamentos necessários ao seu funcionamento.
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A energia eléctrica é introduzida na rede eléctrica do Serviço Eléctrico Público (SEP). A produção de energia teve início em Agosto de 2010 encontrando-se
ainda a CVEB em fase de testes de aceitação para a posterior assinatura da recepção provisória de todo o fornecimento.
5.2.10 Queimador de Apoio à CVEB
Associado à CVEB encontra-se um queimador de 1000 Nm3/h que se destina ao tratamento do biogás por combustão, mediante mistura adequada da
relação biogás/ar a uma temperatura controlada, nos casos em que ocorra produção que exceda a capacidade de consumo de biogás por parte dos
motogeradores e para assegurar o tratamento do biogás nos períodos de paragem de um ou dos dois motogeradores. Se ocorrer excesso de produção de
biogás será avaliada a possibilidade de instalação de um terceiro motogerador, para se proceder à sua valorização energética em detrimento da queima.
O queimador possui as seguintes características principais:
-

Marca: CHAMA

-

Caudal: 100 a 1000 Nm3/hora

-

Pressão máxima: - 110 bar a + 80 mbar

-

Potência instalada: 7,5 kW

-

Potência: Máxima: 5000 kW e Mínima: 500 kW

-

Evacuador de condensados

-

Qualidade mínima do biogás: 30% de CH4

-

Temperatura de combustão: 1200 ºC (temperatura utilizada: 1200 ºC)

-

Tempo de retenção da chama > 0,4 s

-

Altura: > 10 m (tem 10 m a contar da plataforma em betão sem contar com a elevação existente no solo onde assenta a plataforma criada)

-

Peso: cerca de 7,5 ton.

-

Segurança: Controlador automático da combustão (verificação das pré-condições de acendimento e do desenvolvimento da combustão,
controlo da retenção da chama, controlo da temperatura da combustão, entre outros), sinalização, extintor, …

-

Ligações Eléctricas: 3 x 400 V; 50 Hz; 25 A
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O queimador está integrado no licenciamento da CVEB.
5.2.11 ETAL
O sistema de tratamento de lixiviado existente no ASVLBC assenta em processos biológicos e físico-químicos. Os elementos principais da ETAL são os
seguintes:
-

9 Estações elevatórias

-

1 Lagoa de regularização/homogeneização

-

1 Lagoa de regularização de emergência

-

2 Lagoas anaeróbias

-

2 Lagoas arejadas mecanicamente e com injecção de oxigénio puro

-

1 Tanque anóxico

-

1 Decantador secundário biológico, circular

-

1 Tanque de oxidação química avançada

-

2 Precipitadores químicos

-

1 Espessador de lamas

-

7 Estações de preparação/dosagem de reagentes, com bombas doseadoras acopladas

-

3 Bombas de rotor excêntrico

-

1 Filtro-prensa de 68 placas de 1 m x 1 m (68 m2 de superfície)

-

1 Centrífuga de desidratação de lamas

-

Conduta de elevação e transporte de efluente pré-tratado até ao Colector Municipal

-

Sistema de supervisão
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Fotografia 11 - ETAL (Pré-Tratamento)

Fotografia 12 - ETAL (Tratamento Biológico)

Fotografia 13 - ETAL (Tratamento Físico-Químico)

5.2.12 Parque de Sucata e Pneus
A plataforma da sucata é independente do Ecocentro, de modo a facilitar a movimentação dos materiais ferrosos, nomeadamente nas operações de
descarga ou carga para expedição para retomador licenciado. O processo consiste na deposição da sucata por parte dos utilizadores, normalmente serviços
camarários, sobre uma placa de betão armado ao nível do solo e posterior carga com o auxílio de uma pá-carregadora para contentores de 40 m3
estacionados num dos lados adjacentes à plataforma. As dimensões da plataforma são 25 m x 21 m (525 m2).
Paralelamente à plataforma de sucata existe uma segunda plataforma destinada a armazenagem de pneus, os quais são, depois de recepcionados e
armazenados temporariamente, reencaminhados através da VALORPNEU, para valorização/tratamento. A RESULIMA está licenciada pelas entidades
competentes como Ponto de Recepção de Pneus Usados.
5.2.13 Plataforma de Vidro
O vidro reciclável proveniente dos Ecopontos e Ecocentros é colocado em duas grandes plataformas em “U” existentes a sul do Edifício da Central de
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Triagem. Não sendo o vidro recolhido triado na RESULIMA e sendo a sua quantidade significativa, há a necessidade de ter zonas de grande capacidade para
o seu armazenamento temporário. Para esse efeito foram criadas duas plataformas em betão armado (separadas do Ecocentro) onde o vidro é
descarregado de um nível superior (à cota +2,6 m) pelos camiões da recolha selectiva ou por viaturas particulares, e é carregado para camiões de transporte
de grande capacidade num desnível inferior (à cota 0,0 m), com o auxílio de uma pá-carregadora, de uma giratória de rodas ou de uma multi-carregadora. A
plataforma maior tem uma capacidade volumétrica da ordem dos 190 m3 e a menor tem cerca de 130 m3.
5.2.14 Célula de Deposição de Resíduos
Trata-se de uma célula destinada à recepção de resíduos não perigosos, principalmente de origem urbana ou equiparada, com a área total de cerca de 10
hectares, e está dividida em cinco alvéolos de aproximadamente 2 hectares cada. A ordem de exploração de cada alvéolo seguirá as curvas de nível da base
da célula, de forma crescente, ou seja, a ordem será: alvéolo 1, 2, 3, 4 e 5, de acordo com a numeração do projecto.
A célula tem uma capacidade global da ordem dos 1.650.000 m3 e estava inicialmente projectada para 11 anos. Fruto de menor afluência de resíduos do que
o inicialmente previsto em projecto, onde se adoptou para cálculo da volumetria de encaixe uma capitação superior à que realmente se tem verificado, a
célula encontra-se actualmente com apenas cerca de 72% de volume ocupado (baseado no levantamento topográfico de Julho/2010).

Fotografia 14 - Célula em Construção (1998)

Fotografia 15 - Célula em Exploração (2006)
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5.2.15 Diques
São septos construídos dentro da célula de deposição de resíduos com o objectivo de separar as águas lixiviantes de um determinado alvéolo em exploração
dos restantes alvéolos ainda não explorados e que drenam, enquanto vazios, para a rede pluvial. Com estes diques reduz-se a quantidade de lixiviado a
tratar.
5.2.16 Rampas
Existiram inicialmente na célula de deposição, tendo sido desactivadas:
-

uma rampa principal em tapete betuminoso, com a largura de 3 m por 50 m de comprimento, executada aquando da construção da célula e
que se destinou a vencer o desnível entre o fundo da célula e o arruamento adjacente

-

rampas intermédias temporárias, em tout-vennant, executadas no fundo da célula, destinadas à transposição dos diques que delimitavam os
diferentes alvéolos

Actualmente há a considerar as rampas temporárias ou definitivas que são construídas durante a exploração para acesso a níveis superiores, quer no
interior da célula quer a partir do arruamento adjacente, sendo que algumas delas permanecerão no futuro.
5.2.17 Oficina
A oficina interna presta apoio a operações rotineiras de manutenção preventiva das máquinas pesadas pertencentes ao SMM, bem como a reparações
ligeiras a efectuar nesses equipamentos. Para esse efeito, está equipada com diversas ferramentas e algumas máquinas de suporte. Considera-se ainda
parte integrante da oficina uma fossa de manutenção para ter acesso à parte inferior das máquinas pesadas.
Quer a fossa quer a demais zona oficinal estão ligadas a um separador de hidrocarbonetos e as águas que por aí passam são depois enviadas para a ETAL.
5.2.18 Laboratório
O laboratório do ASVLBC é uma estrutura importante no apoio às acções de monitorização de controlo operacional. Trata-se de uma divisão inserida no
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Edifício Administrativo, com a área aproximada de 32 m 2, mobilada e equipada com a instrumentação necessária para efectuar análises e medições com
carácter de autocontrolo de águas e gases. Para esse efeito tem afecta uma Técnica de Laboratório, a tempo parcial, que se encarrega da execução das
análises necessárias para autocontrolo e apoio ao controlo operacional da ETAL.

Fotografia 17 - Laboratório de Autocontrolo da RESULIMA

Fotografia 18 - Actividade Laboratorial de Autocontrolo

5.2.19 Vedação
No ASVLBC está executada em toda a periferia, englobando também a área da antiga lixeira, uma vedação com 2,5 m de altura. A rede é de malha elástica
quadrada de 50 mm em arame plastificado verde n.º 14/11, reforçada por 2 fiadas de arame torcido plastificado verde. Tem como objectivo impedir a
entrada de pessoas e de animais, nomeadamente cães e gatos, para o interior das instalações.
Pelo interior da vedação em rede, existe uma cortina arbórea, constituída por árvores e arbustos de várias espécies, a qual tem por objectivo diminuir o
impacto visual da exploração, bem como atenuar a velocidade do vento forte que se faz sentir por vezes na zona do ASVLBC.
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5.2.20 Neutralização de Odores
Na exploração de um aterro sanitário de RSU ocorre formação de biogás, próprio do natural processo de decomposição dos resíduos. Esse biogás provoca
alguns odores, cuja intensidade é minimizada pela adopção de boas práticas de operação. A incomodidade associada aos odores varia igualmente em
função das condições climatéricas.
Para atenuar alguma incomodidade que possa haver derivada da ocorrência de odores indesejáveis, a RESULIMA possui um sistema de neutralização que
reduz os impactes dos odores gerados. O referido sistema é baseado nos seguintes métodos:
-

Sistema de Pulverização I - existente no interior do Edifício de Prensagem de RSU onde são recepcionados e compactados os resíduos, e que
consiste na pulverização fina de um produto inibidor diluído em água;

-

Sistema de Pulverização II - Este sistema de neutralização de odores funciona através de pulverização, com uma técnica aerossol, de produto
inibidor (AIRTHONE AP5) a baixa concentração diluído em água. Este sistema é constituído pelo equipamento que abaixo se apresenta:

-

-

Central de filtragem e pressurização;

-

Rampas de pulverização localizadas na periferia da célula, uma no flanco norte com 230 metros de comprimento e com 135 bicos
de pulverização, e outra instalada no flanco oeste, perpendicular à descrita anteriormente com 190 metros e 105 bicos.

Sistema de Aspersão de “ataque directo” - Este sistema consiste num equipamento compacto para acoplamento a tractor, o qual tem um
depósito com a capacidade de 400 litros onde se prepara uma calda, constituída por água e produto inibidor de odores (AIRTHONE SD). Este
sistema é utilizado para tratamento directo de superfícies causadoras de maus cheiros como por exemplo:
-

No tratamento das superfícies da frente de trabalho;

-

Aquando da abertura e execução de drenos;

-

Sobre matéria orgânica já em decomposição;

-

Locais de armazenamento de lamas;

-

Em todos os locais de produção de odores.
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Fotografia 19 - Sistema de Neutralização do Odores (Pulverização II)

Fotografia 20 - Sistema de Neutralização de Odores (“Ataque Directo”)

5.3 Sistemas de Protecção Ambiental
5.3.1

5.3.2

Impermeabilização do Aterro Sanitário (basal)
-9

-

Barreira geológica natural, formada por solos argilosos, c/permeabilidade K > 10 m/s

-

Geocompósito bentonítico

-

Geomembrana PEAD de 2,0 mm de espessura

-

Geotêxtil não tecido de 300 g/m2

-

Camada drenante com 0,50 m de espessura, constituída por 0,20 m de espessura de saibro com K > 10 m/s e 0,30 m de espessura de brita
25/40 mm

-4

Impermeabilização do Aterro Sanitário (talude de bordadura)
-

Barreira geológica natural, formada por solos argilosos, c/permeabilidade K > 10 -9 m/s

Regulamento e Plano de Exploração | Capítulo 5 - Aterro Sanitário

45

-

Geocompósito bentonítico

-

Geomembrana PEAD de 2,0 mm de espessura

-

Geotêxtil não tecido de 300 g/m

2

Fotografia 21 - Soldadura Geomembrana

5.3.3

Fotografia 22 - Ensaio de Pressão

Fotografia 23 - Ensaio de Vácuo

Drenagem, Captação e Tratamento de Águas Lixiviantes

Tendo em conta que a célula de deposição de resíduos está dividida em cinco alvéolos, adoptou-se uma solução para efectuar a separação, em fases
diferentes, do lixiviado produzido (nos alvéolos em exploração) das águas pluviais (originadas nos alvéolos não explorados) utilizando o mesmo sistema de
drenagem instalado no fundo da célula.
Esse sistema é constituído por tubos em PEAD ranhurados devidamente dimensionados e criteriosamente localizados no interior da camada drenante dos
diferentes alvéolos da base da célula, ligados a caixas separadoras, que permitem que se proceda da seguinte forma em duas fases distintas:
-

Quando um determinado alvéolo ainda não está em exploração, os colectores instalados no interior da camada drenante da sua base
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drenam para as águas pluviais, estando tamponada, no interior da caixa repartidora, a saída para o tubo colector que encaminha as águas
lixiviantes para a ETAL;
-

No momento em que o alvéolo entra em exploração, tampona-se o tubo de saída para o colector de águas pluviais abrindo-se o tubo das
águas lixiviantes, passando a drenagem da base do referido alvéolo a recolher e conduzir o lixiviado à ETAL.

O lixiviado é encaminhado para os tubos situados entre as caixas de cada alvéolo, posteriormente para a estação elevatória de águas residuais n.º 1 (EEAR1)
e desta para a lagoa de regularização (LR), seguindo depois todo o processo de tratamento na ETAL.
De referir que também as águas residuais provenientes das instalações de apoio e das escorrências e lavagens da Prensa, da Central de Triagem, das
plataformas, do Ecocentro, do posto de combustível, da fossa de manutenção (após passagem pelo separador de hidrocarbonetos) e de outras zonas que
contactam com os resíduos, bem como as águas de lavagem da ETAV (transportadas até ao AS por cisterna) são encaminhadas para o sistema de
tratamento de lixiviados - ETAL.
5.3.4

Drenagem de Águas Pluviais

Encontra-se executada na base da célula do ASVLBC uma rede de drenagem de águas pluviais que funciona também para recolha de lixiviados de acordo
com o referido no ponto anterior, de tal forma que permite a drenagem de todos os alvéolos que não se encontram em exploração para um meio hídrico
receptor artificial.
Exteriormente à célula foi também executada uma rede de drenagem pluvial, junto ao coroamento do dique periférico (ou de bordadura), que serve para
desvio da água pluvial que cai sobre os alvéolos já explorados e encerrados.
Além destas drenagens instaladas e relacionadas com a célula propriamente dita, foram também executadas várias valetas, sarjetas e respectivas condutas,
para drenagem de todos os arruamentos interiores, bem como para permitir o escoamento pluvial em zonas edificadas e telhados de edifícios.
As águas pluviais, depois de recolhidas das diferentes proveniências, são enviadas para o início do canal artificial que atravessa a antiga lixeira (ponto ES1 da
LA 50/2007), e deste para o meio hídrico receptor (Ribeira de Anha).
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5.3.5

Estação de Tratamento de Águas Lixiviantes (ETAL)

O ASVLBC está dotado de uma ETAL que efectua o pré-tratamento dos lixiviados e de todas as águas residuais geradas no interior das instalações do Aterro
Sanitário, conforme anteriormente referido, bem como das águas de lavagens produzidas na ETAV e que são para aí encaminhadas, via cisterna.
A ETAL original do ASVLBC foi reformulada em 2003 e apresenta a configuração que hoje se pode visualizar no local.
Essa reformulação incidiu em dois aspectos essenciais: por um lado a melhoria das condições de exploração e controlo (corrigindo defeitos do projecto
inicial); e por outro na introdução de alterações para melhorar a eficiência de remoção dos compostos azotados e da CQO.
Como alternativa à descarga no meio hídrico foi também executada a ligação ao colector municipal dos Serviços de Municipalizados de Saneamento Básico
de Viana do Castelo (SMSBVC), no âmbito da mesma empreitada. Esse facto permite que o destino dos lixiviados pré-tratados seja a descarga em colector
municipal desde 2004.
Após a reformulação do processo de tratamento a ETAL passou a ser constituída pelas seguintes fases de tratamento principais:

a) Estação de Pré-Tratamento (EPT)

Fotografia 24 - EPT

A fase de pré-tratamento é indispensável para tornar “mais limpas” as águas residuais provenientes da zona de
recepção e compactação de resíduos. O pré-tratamento é realizado numa plataforma elevada com diversos
equipamentos, onde são recebidos os líquidos provenientes de uma estação elevatória de águas residuais (EEAR0)
que, por sua vez, recebe as águas sujas geradas nas zonas de recepção e movimentação de resíduos, na Prensa, na
Central de Triagem e as escorrências da própria compactação dos RSU.
Nesta etapa é efectuada uma separação física dos sólidos superiores a 3 mm (por exemplo, esferovite, rolhas,
restos de comida, ervas, plásticos), por um crivo rotativo, promovendo-se de seguida a decantação para
eliminação de areias e pequenos vidros.
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A capacidade de processamento da Estação de Pré-Tratamento (EPT) é de aproximadamente 5 m3/h.
b) Tratamento Biológico
Devido à presença de substâncias complexas nas águas residuais em geral, há vantagem de utilizar etapas anaeróbias e aeróbias para a degradação natural
das matérias orgânicas persistentes. O sucesso do tratamento biológico é determinado pelo desenvolvimento adequado dos microrganismos, pela ausência
de substâncias tóxicas e pelas condições de alimento, nutrientes, pH, alcalinidade e temperatura óptimas.
Depois de submetidas ao tratamento primário, as águas residuais da zona da Prensa são encaminhadas para uma lagoa de regularização (LR), com cerca de
1500 m3 de volume, onde se processa a homogeneização completa destas com o lixiviado bruto proveniente da célula do aterro, através de 4 misturadores
flutuantes. A LR é também utilizada como tampão para retenção de eventual caudal em excesso em períodos de maior pluviosidade. Por precaução, foi
também construída uma lagoa de emergência (LEM), com um volume aproximado de 2.500 m3, sem arejamento, para adjuvar na retenção de caudais
excessivos que possam ser gerados no ASVLBC em períodos de forte pluviosidade.
Os lixiviados homogeneizados na LR são depois elevados, através da estação elevatória de águas residuais n.º 3 (EEAR3), para duas lagoas anaeróbias (LAN)
que funcionam em paralelo, cada uma com cerca de 3.000 m3 de volume, onde ocorre um desbaste significativo da carga poluente afluente.
Entre as lagoas anaeróbias e as lagoas arejadas (LAR), existe um tanque anóxico (TANX) com cerca de 100 m3, onde os Nitratos gerados a partir da oxidação
do Azoto Amoniacal nas lagoas arejadas são reduzidos biologicamente a Azoto Gasoso.
O tanque anóxico - que recebe a recirculação do licor misto das lagoas arejadas a desnitrificar proveniente da estação elevatória de águas residuais n.º 4
(EEAR4) e o efluente que sai das lagoas anaeróbias (matéria orgânica utilizada como fonte de energia) a partir da estação elevatória de águas residuais n.º 7
(EEAR7) - está instalado a montante das lagoas arejadas. Para manter a suspensão da biomassa e uma homogeneização completa, o tanque anóxico é
agitado no fundo (sem arejamento).
As duas lagoas arejadas, com o volume unitário de 750 m3, cujo arejamento é efectuado com oxigénio atmosférico e líquido, permitem o desenvolvimento
de um processo de lamas activadas na variante de arejamento prolongado e baixa carga. À entrada destas lagoas é adicionado ácido fosfórico diluído como
fonte de fósforo, sempre que necessário.
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Fotografia 25 - Lagoas de Regularização

Fotografia 26 - Lagoas Anaeróbias

Fotografia 27 - Lagoas Arejadas

Na fase final do tratamento biológico existe um decantador biológico (DB), ou secundário, com cerca de 70 m3, associado ao processo de lamas activadas,
para clarificação do efluente biológico (separação das lamas e água), que também permite manter um determinado nível de concentração de biomassa no
interior das lagoas arejadas ou a sua remoção do sistema, quando em excesso. Para tal, o decantador possui duas linhas de descarga, uma que permite a
recirculação de biomassa às lagoas arejadas e outra para extracção de lamas em excesso para o espessador.
c) Tratamento Físico-Químico por Oxidação Avançada e Precipitação
O tratamento físico-químico por oxidação química avançada, seguido de precipitação, tem como objectivo a afinação do efluente. O processo de oxidação
química avançada é realizado num tanque de oxidação (TOX), de 40 m3 de capacidade útil, e que permite aumentar a biodegradabilidade da matéria
orgânica persistente proveniente do tratamento biológico.
O efluente oxidado e coagulado, por adição de peróxido de hidrogénio e cloreto férrico, passa depois para dois tanques de precipitação (TP), com o volume
unitário útil aproximado de 18 m3, onde ocorre a remoção, por decantação, dos flocos formados.
Após o tratamento parte do efluente é recirculado para as lagoas arejadas e sujeito novamente a tratamento biológico aeróbio e outra parte é rejeitada
como efluente final.
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Este processo tem ajuste do pH automatizado, quer para a acidificação (injecção de ácido sulfúrico), quer para a neutralização (injecção de soda cáustica). A
adição dos reagentes utilizados no processo é baseada nos resultados de ensaios periódicos de tratabilidade (Jar-Test) realizados no laboratório de
autocontrolo da RESULIMA.
d) Tratamento de Lamas
As lamas provêem de duas linhas de tratamento: o biológico e o físico-químico. As lamas em excesso do decantador biológico, bem como da precipitação
química, são encaminhadas para um espessador (ESP), com cerca de 20 m3, onde são submetidas a uma desidratação gravítica.

Fotografia 28 - Desidratação de Lamas (Centrífuga)

Fotografia 29 - Desidratação de Lamas (Centrífuga e Filtro-Prensa)

O espessador de lamas está ligado a duas linhas de bombagem e desidratação autónomas: uma com filtro prensa (FP) e outra com centrífuga (CT). A
capacidade da centrífuga é de cerca de 5 m3/h. Está prevista a adição de polímero para ajudar no processo de desidratação. A higienização das lamas é
conseguida no tratamento físico-químico onde é introduzido um oxidante forte (peróxido de hidrogénio) que remove os organismos patogénicos, elimina
eventuais odores e inibe, reduz ou elimina agentes de putrefacção. O destino final para as lamas da ETAL é o ASVLBC, sendo para já esta solução mais viável
do ponto de vista operacional e económico.
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e) Instrumentação
O processo de tratamento da ETAL é complementado com os respectivos circuitos hidráulicos e equipamentos mecânicos, assim como todos os aparelhos
de medição de caudais, pH, pressão e nível.
f) Sistema de Supervisão
Para um controlo mais eficiente, a ETAL está equipada com um sistema de supervisão que permite acompanhar a exploração 24 sobre 24 horas, com
registos, alarmes, actuação remota, etc.
5.3.6

Drenagem, Captação e Valorização/Tratamento do Biogás

O sistema de drenagem e captação de biogás do ASVLBC está dividido em duas partes distintas - antiga lixeira e Aterro Sanitário.
Na antiga lixeira existe uma rede completa à superfície, executada em 1998, com 18 poços de captação. Contudo a produção de biogás nesta lixeira, em
termos de qualidade e quantidade, é insignificante, talvez devido ao facto de serem resíduos muito antigos e de ter havido incêndios constantes na antiga
lixeira outrora provocados pelos catadores.
Já no Aterro existe uma rede executada de raiz e em constante evolução, desde a base da célula.
Os poços são executados verticalmente na célula desde a sua base, sendo incrementados à medida que os resíduos depositados vão evoluindo em altura.
São instaladas tubagens em PEAD de diâmetro 160 mm ranhuradas radialmente a 360º, e à medida que o aterro vai progredindo em altura vão sendo
ligadas entre tubos por “uniões em aço”, sendo preenchida uma área circular de cerca de 2 metros de diâmetro na envolvente do tubo de biogás com brita
ou outro material drenante substituto de forma a facilitar a sucção do biogás pelo sistema de captação implementado. Uma vez atingida a cota parcial/final,
os tubos ranhurados verticais que constituem os poços são rematados por uma cabeça de captação de biogás (em PEAD) com regulação de caudal e ponto
de medição, cabeça esta ligada a uma rede superficial que permite a condução do biogás à CVEB/queimador.
A cada nível de fardos (normalmente 3,5/4 metros) são feitas ramificações horizontais em material drenante, constituindo essas ramificações uma
malha/rede “deitada” sobre o aterro, conectada aos poços verticais, o que permite optimizar a captação do biogás e o escoamento dos lixiviados no interior
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da massa de resíduos até à base.
Actualmente o biogás é valorizado na produção de energia eléctrica em dois motogeradores com uma potência global instalada de 2.000 kW.

Fotografia 30 - Poço de Biogás em Construção

Fotografia 31 - Cabeça de Captação de Biogás

Fotografia 32 - CVEB

5.4 Equipamentos
5.4.1

Equipamento de Operação no Aterro

Um dos requisitos essenciais para efectuar a correcta exploração num aterro, nas diferentes etapas, prende-se com a existência e utilização de equipamento
adequado.
O equipamento principal existente para utilização no ASVLBC (incluindo Central de Triagem, mas excluindo a Recolha Selectiva e os equipamentos da ETAV)
é o apresentado na Tabela 4.
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Tabela 4 - Lista de Equipamentos Principais de Apoio à Exploração do Aterro Sanitário
Máquina

Prensa de
Enfardamento
(RSU)

Ponte Rolante,
c/Garra

Marca/Modelo

FAES
HTR 240

Mini Pá Carregadora de
Rodas

Dumper 6x6

MAN
26.343DF

BOBCAT
S150

CAT
D250E

Multifunções,
NEW HOLLAND
c/braço telescópico LM 1345T

Acessórios

Funções

Pressão de Trabalho (kg/cm2)

270

Força de Prensagem (ton.)

240

Pressão Específica de Compactação

20

Capacidade de Processamento ton./h)

40

Tapete Inclinado de 1,8 m de largura por
6 m de comprimento

5

Garra

Movimentação de RSU entre fossos laterais e
tapete de alimentação da prensa de
enfardamento; auxílio nas limpezas

Tapete horizontal de 1,8 m de largura
por 13,8 m de comprimento
Enfardamento de RSU

SMAG/ OLIMÁQUINAS Capacidade de Carga (ton.)
MMGL 1000-4
Volume da Garra (m3)

Pá - Carregadora de VOLVO
Rodas
L90C

Camiões
p/transporte de
Fardos

Características

1

Potência (HP)

160

Balde de 3 m3

Carga de fardos e sua deposição na frente de
trabalho

Altura Máxima de Elevação (m)

3,54

Garfos

Carregamento de terras e outros materiais

Peso da Máquina (ton.)

15,5

Pinças

Espalhamento de terras na frente de trabalho

Potência (HP)

340

Peso Bruto (ton.)

26

Plataforma aberta e sem taipais (7,8 x
2,5 m)

Transporte de fardos para a frente de
trabalho

Potência (kW)

34,3

Altura Máxima de Elevação (m)

3,76

Apoio na Central de Triagem e na Prensa
Garfos
Balde

Peso (ton)

2,63

Potência (HP)

260

Volume de Carga (m3)

17

Capacidade de Carga (ton.)

22,7

Potência (kW/CV)

88/120

Balde

Altura Máxima de Elevação (m)

12,45

Pinça porta fardos

Capacidade de Carga (ton.)

4

Garfo porta paletes
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Trabalhos gerais de manutenção e
conservação, bem como limpezas e pequenos
trabalhos de construção civil

Transporte de terras de cobertura

Encaminhamento de materiais para a mesa
de triagem
Transporte de fardos para o armazém e deste
para os camiões de retoma de resíduos
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Máquina

Marca/Modelo

Escavadora
DAEWOO
Hidráulica de Rodas
Solar 200W-V
(Giratória rodas)

Escavadora
Hidráulica de
Rastos
(Giratória rastos 1)

Escavadora
Hidráulica de
Rastos
(Giratória rastos 2)

Moto-Gerador n.º 1

Moto-Gerador n.º 2

DAEWOO
Solar 200LC-V

FIAT-HITACHI
ZX210LC-3

MWM
TCG 2020 V12

MWM
TCG 2016 V16

Características

Acessórios

Funções

Potência (HP)

155

Pinça porta fardos

Coberturas

Velocidade de Rotação (rpm)

12,2

Balde 0,6 m

Execução de taludes

Inclinação Máxima (º)

31,3

Balde 1,2 m

Descarga de fardos na frente de trabalho

Força Escavação (ton.)

13,25

Abertura de valas

Comprimento da Lança (m)

6,85

Carregamento de terras e outros materiais

Potência (HP)

145

Pinça porta fardos

Coberturas

Velocidade de Rotação (rpm)

12,9

Balde 0,6 m

Execução de taludes

Inclinação Máxima (º)

35

Balde 1,2 m

Descarga de fardos na frente de trabalho

Força Escavação (ton.)

13,34

Abertura de valas

Comprimento da Lança (m)

6,8

Carregamento de terras e outros materiais

Potência (kW)

122

Pinça porta fardos

Coberturas

Velocidade de Rotação (rpm)

13,3

Balde 0,6 m

Execução de taludes

Inclinação Máxima (º)

35

Balde 1,2 m

Descarga de fardos na frente de trabalho

Força Escavação (ton.)

15,4

Abertura de valas

Comprimento da Lança (m)

7

Carregamento de terras e outros materiais

Potência (kW)

1200

Energia produzida, a 100% carga (kWh)

1200

Rendimento (%)

42

Auto-consumo (%, da produção)

3-4

Potência (kW)

800

Energia produzida, a 100% carga (kWh)

800

Rendimento (%)

42

Auto-consumo (%, da produção)

3-4
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Instalado em contentor com toda a
instrumentação e equipamento
necessário à produção de energia
Nota: o autoconsumo indicado refere-se à
energia consumida por todo o equipamento
instalado no interior do contentor do motor.

Instalado em contentor com toda a
instrumentação e equipamento
necessário à produção de energia
Nota: o autoconsumo indicado refere-se à
energia consumida por todo o equipamento
instalado no interior do contentor do motor.

Valorização energética do biogás produzido
no Aterro Sanitário

Valorização energética do biogás produzido
no Aterro Sanitário
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Máquina

Marca/Modelo

Características
Potência Máxima (kW)

Acessórios
5000

Funções

Evacuador de condensados
Controlador automático de combustão

Potência Mínima (kW)

3

1000

Sinalização de segurança

Caudal Mínimo (Nm /h)

3

100

Extintor

Qualidade Mínima do Metano (%)

30

Tempo de Retenção da Chama (s)

> 0,4

Temperatura de Queima (ºC)

1200

Altura (m)

> 10

Peso do Equipamento (ton)

7,5

Potência (HP)

75

Caudal Máximo (Nm /h)
Queimador

CHAMA

500

(verificação das pré-condições de
acendimento e do desenvolvimento da
combustão, controlo da retenção da chama,
controlo da temperatura de combustão,
entre outros)

Cisterna de 5000 litros
Vassoura e Broca

Tractor Agrícola
(Aterro)

Tratamento do biogás, por queima a
temperatura controlada, nas seguintes
situações:
- Para o eventual excesso de biogás
produzido com os dois motogeradores a
funcionar, enquanto não ocorrer
aumento da capacidade de valorização
energética;
- Paragem do motogerador n.º 1;
- Paragem do motogerador n.º 2;
- Paragem dos dois motogeradores

Apoio nas limpezas

Atrelado Agrícola

MASSEY FERGUSON
MS 4235

Transporte de lamas
Pulverizador
Canhão de Pulverização

Pulverização de neutralizador odores

Capinadeira
Potência (kW)
Tractor Agrícola
(ETAL)

75

MCCORMIK
CX-105 c/Cabine

Cisterna de 7000 litros

Apoio nas limpezas
Transporte de lamas
Pulverização de neutralizador odores

3

Empilhador

NISSAN
TD27

Cilindrada (cm )

2663

Capacidade de Carga (ton)

2,5

Comprimento Máximo do Mastro (mm)

4225
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Máquina
Prensa
compactadora
(Papel, Cartão e
Plástico)

Mesa de Triagem

Marca/Modelo

FAES
HC-2/50 AA

FAES
CC 100255 M1

Características

Acessórios

Potência (kW)

20

Força (TM)

50

Voltagem (V)

380

Frequência (Hz)

50

Voltagem (V)

220/230

Largura da tela (mm)

1200

Distância entre eixos (mm)

25,5

Inclinação (Graus)

0

Velocidade da tela (m/min)

12

Peso total (kg)

5100

Tapete Horizontal de 1,2 m de largura
por 14 m de comprimento
Tapete Inclinado de 1,2 m de largura por
6 m de comprimento

Funções

Compactação de embalagens de papel, cartão
e plástico

Tapete Horizontal (alimentação) de 1,2
m de largura por 4 m de comprimento
Separação das embalagens plásticas em
Tapete Inclinado de 1,2 m de largura por
função do respectivo material (PET, PET óleo,
6 m de comprimento
PVC, plásticos mistos, ECAL, PE, filme)
Tapete Horizontal (mesa) de 1,4 m de
largura por 25 m de comprimento

Báscula

CACHAPUZ

Capacidade (ton.)

60

Pesagem de camiões

Separador
Magnético

FAES
SF-13-RCP/26

Potência (CV)

2

Separação automática de metais que sejam
ferromagnéticos, dos restantes materiais

Potência (HP/KW)

20/15

Fluxo Máximo (l/min.)

75/49

Pressão Máxima (bar)

70/200

Tensão Solenóide (V)

24

Potência (CV)

25

Prensa
Compactadora
(Metais)

Triturador

5.4.2

FAES AL-50

FAES TR-800 EH

Tapete de alimentação de 0,902 m de
largura por 4,7 m de comprimento
Compactação de embalagens de metal

Destruição de documentos importantes e/ou
confidenciais

Equipamento Auxiliar

As instalações de apoio contemplam igualmente outros equipamentos de cariz auxiliar, como sejam mobiliário de escritório, de refeitório e cozinha, cacifos,
equipamento de apoio administrativo, equipamento de laboratório, entre outros.
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5.5 Regras Gerais de Funcionamento
5.5.1

Processo de Autorização de Descarga de RNP

Cada produtor de RNP (excluindo RSU e REU) que pretenda utilizar o ASVLBC deve instruir um pedido de autorização à RESULIMA, de acordo com o
Regulamento de Recepção de RNP em vigor (Anexo I). É da inteira responsabilidade dos produtores/detentores dos resíduos, a informação prestada nos
pedidos de autorização para utilização do ASVLBC.
Se o pedido de autorização não estiver conforme com o modelo estipulado pela RESULIMA e/ou o seu preenchimento for omisso quanto a informações
relevantes que dele devem constar, esta informará o requerente, indicando quais os elementos em falta ou incorrectamente preenchidos/apresentados.
A RESULIMA pode solicitar a realização de análises aos resíduos, a expensas do produtor/transportador/detentor, para comprovar a admissibilidade dos
resíduos na classe de “aterro de resíduos não perigosos”, nos termos da legislação vigente.
Da apreciação do requerimento apresentado em conformidade com o modelo estipulado, a RESULIMA pode conceder a autorização de descarga ou então
recusar a autorização de descarga fundamentando a sua decisão.
As autorizações mantêm-se activas nos exactos termos expressos nas mesmas.
Deve ser mencionado no pedido de marcação de descarga o número da autorização e pressupõe-se que a descarga dos resíduos é da inteira
responsabilidade dos utilizadores.
Todas as descargas serão acompanhadas da respectiva Guia de Acompanhamento de Resíduos (GAR).
5.5.2

Registo da Quantidade, Proveniência e Tipologia de Resíduos Admitidos

O registo das quantidades de resíduos que entram no ASVLBC é feito informaticamente, através da pesagem na báscula e controlo da Portaria. A balança
informatizada tem capacidade para 60 toneladas e software de controlo de pesagem (SPAT) que permite a transmissão de informação para a área
administrativa. A báscula está equipada com um sistema de leitura de cartões magnéticos que permite - para as viaturas existentes na base de dados - a sua
rápida identificação, diminuindo a intervenção humana, logo, acelerando o processo de pesagem.
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Todas as descargas, quer sejam automáticas ou não, ficam registadas, nomeadamente quanto à identificação das viaturas, transportador, peso, produtor,
proveniência, tipologia de resíduos, código LER, em função da declaração constante da GAR que acompanha cada descarga de resíduos.
5.5.3
5.5.3.1

Procedimento de Pesagem, Fiscalização e Descarga
RSU

A fiscalização dos resíduos provenientes da recolha indiferenciada efectuada pelas Câmaras Municipais, é efectuada até ao momento da descarga dos RSU
no interior do Edifício da Prensa, da seguinte forma:
1. As viaturas provenientes da recolha indiferenciada de resíduos param antes da barreira de entrada, sendo identificados pelo
vigilante/apontador que se encontra no Edifício da Portaria;
2. O vigilante/apontador, depois de verificar a proveniência da viatura, através da respectiva matrícula e o tipo dos resíduos transportados por
inspecção visual, ordena ao motorista que a viatura se dirija para a báscula de pesagem;
3. Em cima da báscula o vigilante/apontador procede à pesagem segundo uma das seguintes situações:
-

se a viatura é utilizadora frequente do ASVLBC e já possui um cartão magnético com os elementos a ela respeitantes pré-definidos
(nomeadamente: produto, tipo de operação - carga ou descarga - matrícula, tara e entidade a que pertence o veículo), o
vigilante/apontador introduz o cartão no leitor, efectuando o software associado à balança a pesagem automática, emitindo após
a pesagem o respectivo talão;

-

se a viatura efectua a descarga dos resíduos pela 1ª vez (viatura nova, por exemplo), o sector administrativo cria um novo cartão
com os dados respeitantes a essa viatura, procedendo-se seguidamente conforme o referido na parte final do item anterior;

4. Depois de controlado visualmente na Portaria o tipo de resíduos transportados e feita a pesagem da viatura, esta dirige-se para a zona
frontal ao Edifício da Prensa; no caso de não ser possível a inspecção visual, de acordo com a informação prestada pelo motorista sobre o
tipo de resíduos que transporta, o vigilante/apontador assinala a respectiva tipologia;
5. No interior do Edifício da Prensa é verificada pelo Chefe de Equipa a disponibilidade de descarga directa no tapete de alimentação da prensa
de enfardamento, ocorrendo uma das seguintes situações:
-

se o tapete de alimentação horizontal se encontra disponível para receber os resíduos o veículo descarrega directamente nesse
tapete;
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-

se o tapete de alimentação horizontal se encontra ocupado com resíduos (ou se existe já uma viatura a efectuar a descarga) o
veículo em causa descarrega directamente num dos fossos laterais existentes no interior do Edifício da Prensa, de modo a que o
tempo de permanência do veículo dentro das instalações do ASVLBC seja o mais reduzido possível;

6. No acto de descarga o Chefe de Equipa verifica se existem indícios de resíduos não conformes - os quais poderão ser resíduos industriais
colocados nos contentores de RSU por determinadas empresas - e, se tal facto acontecer, os mesmos serão novamente carregados para o
camião que os transportou, a fim de que o Município em causa proceda ao seu correcto encaminhamento e comunicado a esta entidade que
averigúe da sua proveniência. De referir que devido às características próprias dos camiões de recolha de RSU (auto-compactadores
fechados) a detecção de resíduos não conformes quase sempre será verificada na altura de descarga e muito dificilmente a Portaria.

Na descarga dos RSU na nave de enfardamento poderá ser efectuada periodicamente uma amostragem aleatória desses resíduos (análise física).
Sempre que surjam dúvidas acerca do carácter de perigosidade de determinado resíduo poderá ser efectuada uma colheita representativa e realizada em
laboratório competente para esse efeito uma análise da caracterização (física, química e do comportamento à lixiviação), ao resíduo sob suspeita.
5.5.3.2

RNP/Particulares

No dia e hora marcados no “Pedido de Marcação de Descarga no Aterro Sanitário”, preenchido para cada descarga, actua-se da seguinte forma:
1. Na Portaria o motorista entregará ao vigilante/apontador a GAR cujo modelo está de acordo com a legislação em vigor relativamente ao
transporte de resíduos;
2. É efectuada uma primeira inspecção visual por parte do vigilante/apontador, de acordo com o tipo de resíduos indicados na GAR e no
“Pedido de Marcação de Descarga no Aterro Sanitário”;
3. Se os resíduos estiverem “conformes”, após esta inspecção visual, o veículo entra e dirige-se à báscula para pesagem. A operação de
pesagem dos veículos é feita do seguinte modo:
-

Pesagem com cartão dinâmico (única): para os veículos habituais que possuem cartão dinâmico, só efectuam a pesagem à entrada
isentando-se o veículo de uma segunda pesagem, pois a tara é conhecida;

-

Pesagem sem cartão dinâmico (dupla): para os veículos de tara desconhecida, têm de passar sobre a báscula à entrada e à saída
para se conhecer o peso líquido.
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4. Depois de pesar a viatura o motorista segue para o Edifício da Prensa ou para a frente de trabalho (se o resíduo não for compatível com o
processo de prensagem ou acarretar para este problemas), onde estão responsáveis pelo sector que verificam e assistem à descarga de todos
os resíduos que estão acondicionados nos meios de transporte utilizados;
5. Se os resíduos se mantiverem “conformes”, após esta segunda inspecção, são aceites em Aterro, procedendo-se à recepção definitiva dos
resíduos e subsequentes procedimentos administrativos de facturação;
6. Se forem detectados resíduos “não conformes” são chamados os superiores hierárquicos do respectivo sector que detectou a anomalia
(Portaria, Frente de Trabalho ou Edifício da Prensa) para efectuarem a sua avaliação e, em caso de se confirmarem as suspeitas, os resíduos
são devolvidos ao respectivo produtor, constando tal facto no campo respectivo da guia de acompanhamento modelo 1428 da INCM;
7. Do facto é dado conhecimento ao respectivo produtor, podendo este requerer informação das razões que estiveram na base da decisão de
não aceitação do resíduo;
8. Havendo reincidência, será ponderada a não aceitação de novos pedidos de descarga;
9. Das ocorrências de recusa na recepção de RNP é dado igualmente conhecimento às entidades competentes.

Quanto ao utilizador particular/doméstico procede-se à recepção e controle dos resíduos de acordo com as normas anteriormente descritas, com as
necessárias adaptações, e mediante um processo mais simplificado de pedido de deposição de resíduos, que pode ser apenas verbal/telefónico.
5.5.3.3

Resíduos não Admissíveis

De acordo com o Decreto-Lei nº 183/2009, de 10 de Agosto, os seguintes resíduos não poderão ser depositados em aterro:
1. Resíduos líquidos;
2. Resíduos que, nas condições de aterro, são explosivos, corrosivos, oxidantes, muito inflamáveis ou inflamáveis na acepção da Lista Europeia
de Resíduos, aprovada pela Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, e da Decisão n.º 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de Maio, alterada pelas
Decisões n.os 2001/118/CE, da Comissão, de 16/01, 2001/119/CE, da Comissão, de 22 de Janeiro, e 2001/573/CE, da Comissão, de 23/07;
3. Resíduos hospitalares, de acordo com os critérios estabelecidos no plano específico de gestão de resíduos hospitalares;
4. Pneus usados, com excepção dos pneus utilizados como elementos de protecção em aterros e dos pneus que tenham um diâmetro exterior
superior a 1400 mm.
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Não são igualmente admissíveis resíduos de detentores que não observem todas as condições do “Regulamento de Recepção de RNP” em vigor.
De referir ainda que é proibida a diluição ou a mistura de resíduos com o único objectivo de os tornar conformes com os critérios de admissão em aterro.
5.5.4

Circulação Interna de Viaturas

O ASVLBC contempla um conjunto de vias internas asfaltadas e vias de serviço sobre os resíduos construídas com materiais inertes reaproveitados (ex. RCD).
A circulação no interior das instalações encontra-se definida, para as diferentes situações, da seguinte forma:
5.5.4.1

Viaturas Pesadas ao Serviço dos Municípios (próprias ou subcontratadas) ou Viaturas de Transferência da RESULIMA

Circuito de Entrada:
1. Paragem antes da barreira da Portaria (a partir deste ponto a circulação efectua-se a cerca de 10 km/h);
2. Por indicação do vigilante/porteiro desloca-se à báscula para pesagem e assim aferir o peso bruto com o cartão da viatura;
3. Dirige-se até à zona frontal ao Edifício da Prensa;
4. Inverte a marcha, por ordem do Chefe de Equipa, e descarrega os resíduos no tapete horizontal para enfardamento (opção I);
5. Inverte a marcha, por ordem do Chefe de Equipa, e descarrega os resíduos num dos fossos contíguos ao tapete horizontal da prensa de
enfardamento (opção II).

Circuito de Saída:
1. Após descarregar os resíduos no tapete horizontal da prensa de enfardamento (opção I) ou num dos fossos contíguos ao tapete horizontal da
prensa de enfardamento (opção II), a viatura sai do Edifício da Prensa e dirige-se ao Edifício da Portaria, passando pelo lado direito da
báscula, se já possui tara pré-definida e se já lhe estiver atribuído cartão estático, caso contrário pesa novamente;
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2. Pára ao lado da Portaria, o motorista sai e desloca-se ao interior do edifício para assinar, juntamente com o vigilante/apontador, o talão de
pesagem relativo à descarga que efectuou, leva o duplicado e entra na viatura;
3. A barreira da saída sobe e o veículo abandona as instalações.

5.5.4.2

Viaturas de Descarga de RNP/Particulares

Circuito de Entrada:
1. Paragem antes da barreira da Portaria (a partir deste ponto a circulação efectua-se a cerca de 10 km/h);
2. O vigilante/porteiro procede a uma primeira inspecção visual para verificar se os RNP estão em conformidade com a GAR e autorização
emitida;
3. Se forem detectados resíduos “não conformes” com a autorização concedida para a descarga em causa o veículo não entra nas instalações,
caso contrário, por indicação do vigilante desloca-se à báscula para pesagem e o sistema informático retira o peso bruto;
4. Dirige-se depois pelo arruamento que dá acesso ao fundo do ASVLBC até à zona de descarga dos RNP, na célula;
5. Nesse local procede-se a uma segunda inspecção realizada pelo operador da frente de trabalho ao mesmo tempo que a descarga dos
resíduos é efectuada. Se forem detectados resíduos “não conformes” com a autorização concedida para a descarga em causa procede-se à
carga de todos (ou parte) dos resíduos, recusando-se a sua descarga.

Circuito de Saída:
1. Após descarregar os resíduos (ou carregar no caso de resíduos “não conformes”) a viatura dirige-se, efectuando o trajecto contrário, ao
Edifício da Portaria, passando pela báscula e pesa novamente;
2. Pára ao lado da Portaria, o motorista sai e desloca-se ao interior deste edifício:
a. Para assinar, juntamente com o vigilante/apontador, o talão de pesagem e GAR relativos à descarga que efectuou, leva os
respectivos duplicados e entra na viatura, caso a recepção dos resíduos tenha sido aceite;
b. Se os resíduos forem recusados, no todo ou em parte, é determinado o peso dos resíduos recusados com o auxílio de segunda
pesagem e é aposto na GAR o valor do peso recusado com a menção do motivo pelo qual a carga foi recusada.
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3. A barreira da saída sobe e o veículo abandona as instalações da RESULIMA.

5.5.4.3

Viaturas de Descarga de Materiais no Ecocentro

Circuito de Entrada:
1. Paragem antes da barreira da Portaria (a partir deste ponto a circulação efectua-se a cerca de 10 km/h);
2. O vigilante verifica o tipo de resíduos que a viatura transporta;
3. Posteriormente dá a indicação para se deslocar à báscula de pesagem e pesa para achar o peso bruto;
4. O veículo sai de cima da báscula de pesagem, inverte a marcha, passando pelo lado direito daquela para se dirigir ao Ecocentro;
5. Aí chegado faz marcha atrás e descarrega os resíduos na divisória respectiva do Ecocentro.

Circuito de Saída:
1. Após ter descarregado os resíduos, abandona a plataforma de descarga do Ecocentro;
2. Passa novamente pela báscula e retira a tara;
3. Pára ao lado da Portaria, o condutor sai e desloca-se ao interior deste edifício para assinar, juntamente com o vigilante/apontador, o talão
de pesagem relativo à descarga que efectuou, leva o duplicado e entra na viatura;
4. A barreira da saída sobe e o veículo abandona a RESULIMA.

5.5.4.4

Viaturas Ligeiras (trabalhadores ou visitas)

Circuito de Entrada:
1. Paragem antes da barreira da portaria (a partir deste ponto a circulação efectua-se a cerca de 10 km/h);
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2. Efectua-se a identificação do condutor (e ocupantes) por parte do vigilante/apontador, que regista em folha própria o nome, matrícula da
viatura, a hora de entrada e pessoa a contactar (no caso das visitas);
3. Por indicação do vigilante/apontador as viaturas deslocam-se ao parque coberto de viaturas ligeiras situado em frente à Portaria (ou outro
local a indicar) e aí estacionam.

Circuito de Saída:
1. Saída do parque de estacionamento coberto em frente à Portaria (ou de outro local indicado para o estacionamento);
2. A viatura pára antes da barreira de saída;
3. O vigilante/apontador verifica e regista o nome e hora de saída do condutor (e ocupantes) da viatura em causa;
4. A barreira da saída sobe e o veículo abandona a RESULIMA.

5.5.4.5

Viaturas de Transporte de Inertes

Circuito de Entrada:
1. Paragem antes da barreira da Portaria (a partir deste ponto a circulação efectua-se a cerca de 10 km/h);
2. O vigilante procede à verificação do tipo de material transportado;
3. É indicado ao condutor o local de descarga (parque de terras) e simultaneamente avisado o Encarregado do Aterro Sanitário para
acompanhar a descarga.

Circuito de Saída:
1. Após descarregar o material de cobertura no local indicado pelo Encarregado do Aterro Sanitário o veículo desloca-se até à barreira de saída
do Aterro;
2. A barreira da saída sobe e o veículo abandona a RESULIMA.

Regulamento e Plano de Exploração | Capítulo 5 - Aterro Sanitário

65

5.5.4.6

Viaturas de Operação do Aterro
1. Todas as vias internas asfaltadas e caminhos de circulação preferenciais sobre os resíduos, de acordo com os respectivos sentidos de
circulação.

Nesta conformidade, estão proibidas de circular todas as viaturas municipais e privadas fora dos circuitos acima descritos e reservados às viaturas e
máquinas de operação do ASVLBC, salvo indicação em contrário.
As máquinas que operam no aterro circularão nas vias pré-estabelecidas de acordo com a respectiva sinalização, no terreno.
No interior da instalação serão sempre respeitadas as regras de trânsito para qualquer viatura, a sinalização existente, tendo sempre prioridade as viaturas
e máquinas pertencentes à RESULIMA sobre qualquer viatura externa.
Nos casos em que as viaturas externas - municipais, de empresas ou particulares - tenham de circular sobre caminhos provisórios ou definitivos construídos
no interior da célula de resíduos, os motoristas deverão fazê-lo com o máximo cuidado, reduzindo a velocidade e adaptando a condução ao estado dos
referidos caminhos, no sentido de evitarem danos sobre as viaturas. Os caminhos, pela sua natureza - não asfaltados - estão sujeitos a acelerada e natural
degradação, especialmente sob condições atmosféricas adversas (ex. precipitação), pelo que a RESULIMA não se responsabiliza por quaisquer danos que
ocorram nas viaturas e sejam derivados de condução negligente ou inadequação da condução ao estado das vias de circulação por parte dos motoristas.
Verificando-se um qualquer incidente numa viatura deve a mesma ser prontamente imobilizada no local da ocorrência e comunicado tal facto ao
Encarregado do Aterro, Supervisor e Chefe da Divisão de Infra-estruturas e Equipamentos para efeitos de averiguação, sob pena de não assunção de
qualquer responsabilidade por parte da RESULIMA.
Por decisão da RESULIMA poderá ser necessário que as viaturas municipais que normalmente descarregam na Prensa tenham de se deslocar directamente à
frente de trabalho, no interior da célula de deposição de resíduos, devendo os respectivos motoristas adaptar a circulação às novas condições e respeitar as
regras de segurança transmitidas pelos colaboradores da RESULIMA. Devem ter especial atenção em relação a potenciais riscos de quedas em altura em
desníveis existentes no interior da célula (cais de descarga, rampas, vias de circulação junto a taludes, …).
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5.5.5

Normas Internas

As normas de funcionamento internas estão definidas em regulamentos, instruções de trabalho, comunicações internas ou outras formas de comunicação
adoptadas na empresa, e devem ser respeitadas por todos os Colaboradores e pessoas que acedem às instalações da RESULIMA, nas circunstâncias em que
lhes sejam aplicáveis.
Relativamente ao vestuário, na RESULIMA os Colaboradores que operam nos diferentes sectores da produção terão obrigatoriamente de usar:
-

Fardamento completo com igual cor para todos;

-

Calçado adaptado à sua função;

-

Boné para protecção de poeiras no couro cabeludo;

-

Luvas de protecção, sempre que aplicável;

-

Máscara de protecção, sempre que aplicável.

Terão igualmente os Colaboradores que observar as regras de segurança e a utilização de outros EPI´s específicos, de acordo com o comunicado nas
instruções de trabalho afectas aos sectores onde operam, bem como terão de respeitar a sinalização existente nas instalações. Serão responsáveis pela
manutenção das boas condições sanitárias afectas aos espaços onde prestam serviço, mantendo um aspecto limpo e higiénico, sendo obrigados no final do
dia a cuidar da sua higiene pessoal e acompanharão, sempre que solicitados, os visitantes do ASVLBC, fazendo cumprir as regras de segurança e a utilização
dos EPI´s indicados a cada local.
Todos os Colaboradores devem cumprir, aconselhar e fazer cumprir as regras de SHST aplicáveis a cada local, em função dos riscos identificados e dos EPI´s
aconselhados a utilizar que constam das respectivas instruções de trabalho.
5.5.6

Normas de Exploração da Célula do Aterro Sanitário

Para a gestão equilibrada de um aterro sanitário, a célula deste deve ser dividida num conjunto de alvéolos que permitam a criação de sectores de
enchimento independentes (mas complementares). Deste modo o enchimento de cada alvéolo pode ser autónomo, passando-se de um para o outro após
serem conseguidas as cotas superiores parciais ou totais projectadas.
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Em regra existem duas situações de base para enquadrar esta metodologia:
-

em vale, os alvéolos a modelar devem desenvolver-se longitudinalmente, através de patamares que formam sucessivos “degraus" separados
por uma sequência de taludes em escavação que delimitam estes degraus;

-

em zonas planas e extensas os alvéolos são modelados por escavação no terreno de fundação, ficando separados por
banquetas/septos/diques configurados pela escavação efectuada.

Em ambos os casos, atingidos os níveis de enchimento parciais que permitem preencher o volume de cada alvéolo, evolui-se em seguida pela totalidade da
área superior promovendo um “cavalgamento" dos estratos superiores sobre o enchimento dos alvéolos inferiores. Os aspectos de modelação expostos são
importantes para a definição, pelo Responsável de Área, das frentes de trabalho de Inverno e de Verão, do plano global de exploração e dos preparativos
que previamente têm de ser garantidos para proporcionar as adequadas condições de acesso e de construção das frentes de trabalho.
O enchimento de um aterro sanitário processa-se basicamente pela sequência de execução de:
-

Células diárias de RSU que correspondem ao volume diário de resíduos, com 1 metro de altura no sistema de compactação tradicional “in
situ”, ou 3 a 4 metros de altura no sistema de pré-compactação por enfardamento (baling);

-

Estratos de RSU que traduzem o espaço de nível do alvéolo preenchido por encosto sucessivo de células diárias no preenchimento deste
espaço;

-

A sucessiva sobreposição dos estratos forma a “massa de resíduos” que perfaz a volumetria projectada.

Expostos os princípios básicos associados ao enchimento de um aterro, aborda-se em seguida o método de exploração que é utilizado no ASVLBC, o qual
tem em conta a sugestão de exploração proposta no projecto, considerando a topografia da célula de deposição de RSU e a modelação final proposta.
Para tanto, a célula de deposição, com aproximadamente 10 hectares, foi dividida em 5 alvéolos com cerca de 2 hectares cada, com o objectivo de se
explorar cada um deles individualmente até determinada cota. Só após o enchimento de todos os alvéolos até à cota pré-estabelecida se procederá à
exploração conjunta até à cota final.
De referir que a base do alvéolo n.º 1 está na cota mais baixa da célula, encontrando-se em contraponto a base do alvéolo n.º 5 à cota mais alta, pelo que a
sequência de enchimento será 1, 2, 3, 4 e 5.
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Existem, em termos sumários, os seguintes métodos de deposição de resíduos:
Método de Deposição Tradicional
-

Consiste no método onde as frentes de trabalho previamente demarcadas recebem directamente os resíduos descarregados pelas viaturas,
sendo estes depositados em bruto (a granel) naquelas, para posteriormente serem objecto de arrumação e compactação “in situ” por
compactadores de rodas de aço compactas do tipo pé-de-carneiro, formando o que se designa por “célula diária”;

-

Os sucessivos estratos de resíduos vão evoluindo em altura e preenchendo a volumetria de acordo com o arranjo espacial projectado até se
atingirem as cotas finais do enchimento;

-

A altura de compactação recomendada, entre estratos, ronda 1 metro;

-

A densidade máxima que se consegue obter na compactação dos resíduos com este método, situa-se entre os valores de 800 kg/m3 e 900
kg/m3, em função do tipo de resíduos e capacidade do compactador.

Método por Enfardamento
-

O método por enfardamento traduz-se por ser um sistema misto de transferência e de depósito de resíduos através de fardos de RSU précompactados (com alta densidade) em equipamento próprio, inserido dentro de uma nave. Através de um sistema hidráulico de alta pressão
os resíduos, após serem depositados pelas viaturas em tapete ou fossa própria, são elevados e descarregados na tremonha de carga que por
sua vez os introduz numa câmara fechada de compactação para formação do fardo;

-

Após essa compactação, os fardos são cintados (com arame ou fita de poliéster de alta densidade), carregados e colocados em viaturas
próprias que os transportam para a frente de trabalho, na célula do aterro;

-

Através do sistema de compactação descrito, os fardos formados conseguem obter uma relação peso/volume uniforme da ordem de 1,0 a
3
1,2 ton/m . Possuindo sempre as mesmas dimensões (com formato cúbico ou paralelepipédico) o seu manuseamento é facilitado,
promovendo uma boa gestão operacional (tanto no Inverno como no Verão).

Método Misto
-

É aquele que conjuga os dois métodos atrás expostos;
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-

Ao nível do enchimento dos planos inclinados formados pelos paramentos dos taludes e em zonas estratégicas da área de deposição, o
enchimento é efectuado com resíduos a granel (método tradicional). São situações que interessam garantir de forma a estabelecer zonas de
maior permeabilidade vertical internamente e ao nível dos taludes. Neste método também se faz recurso à criação de estratos alternados
com fardos e resíduos a granel, criando-se assim o que se designa por “Sandwich”. Os resíduos a granel são dispostos como terras de
cobertura sobre os níveis de fardos (em regra com 3,0/4,0 metros de altura).

-

Traduz vantagens ao nível da percolação horizontal, e, na criação de caminhos horizontais de drenagem do biogás para serem intersectados
pelos drenos verticais dos poços existentes. Os planos de enchimento com os fardos devem ser preferencialmente horizontais.

O enchimento do ASVLBC é efectuado com fardos estando também contemplada, durante o processo de exploração, uma zona destinada à deposição de
resíduos não enfardados. Cada fardo possui, em média, uma densidade da ordem de 1,1 ton/m3 e as seguintes dimensões aproximadas: 1150 mm x 1150
mm x 1150 mm.
Para a deposição de resíduos não enfardados (essencialmente os RNP ou RSU em caso de paragem da Prensa), são criadas zonas de enchimento delimitadas
por “paredes” de vários fardos de largura por 4 de altura, formando um local de deposição que se assemelha a um “U”. Haverá sempre o cuidado de variar o
local de deposição dos RNP para não criar zonas de assentamentos diferenciais significativos.
Com o objectivo de defender as frentes de trabalho das águas pluviais são considerados, durante a exploração, sistemas de corte em banquetas nos vários
níveis de deposição na célula, ao mesmo tempo que se procede à inclinação das plataformas. Esta prática permite o desvio e o escoamento das águas
pluviais para o exterior, evitando o seu contacto com os resíduos. Nos taludes são criteriosamente executadas descidas de água provisórias de forma a
transportar a água dos pontos mais elevados para a rede de pluviais que circunda o aterro, sem que ocorra o ravinamento de terras colocadas nos taludes.
5.5.6.1

Arranque da Exploração da Célula

O arranque da exploração de um aterro é provavelmente a fase mais delicada, nomeadamente para os sistemas de protecção ambiental passivos
implantados. Os riscos de deterioração por acidente, nesta fase, são mais significativos. Por isso, deve existir um cuidado redobrado para que não se
realizem operações que proporcionem situações de risco de ruptura na camada de impermeabilização de fundo e nos taludes ainda expostos.
A formação prévia do pessoal que vai operar na célula é fundamental, assim como a consciencialização do mesmo para a importância em manter a
integridade dos sistemas de protecção ambiental passivos (impermeabilização e redes de drenagem de fundo) e avisar o Responsável de Área se alguma
anomalia for detectada ou se algum incidente ocorrer, para que se possa, atempadamente, intervir no sentido de efectuarem as correcções necessárias.
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O enchimento da célula inicia-se no alvéolo mais fundo e desenvolve-se gradualmente em altura, como anteriormente se referiu, através da execução de
estratos sucessivos de 4 fardos de altura, até à cota máxima que for possível, passando depois para o alvéolo seguinte e assim sucessivamente.
O enchimento de cada alvéolo só será iniciado após a conclusão de todas as obras de preparação do terreno, respectiva impermeabilização e implantação
dos sistemas de drenagem projectados (lixiviados e biogás).
A ligação do sistema de drenagem de fundo ao colector geral de águas lixiviantes é efectuada antes do início da exploração em cada alvéolo, através do
tamponamento da saída para a rede de águas pluviais, na caixa de junção/ligação do alvéolo em causa.
Sempre que possível e apesar da camada de fundo que protege a impermeabilização basal permitir a circulação de máquinas, sugere-se que o primeiro
estrato de RSU seja depositado a granel, compactando uma altura de cerca de 2 metros, crescendo a frente de trabalho progressivamente com descargas a
partir de cima, evitando-se o contacto directo das máquinas com a camada de protecção do fundo. Só depois de concluído este estrato de protecção de 2 m
de espessura é que se deverá circular sem restrições com as máquinas.
Nas zonas de intersecção dos poços verticais de biogás com a camada de drenagem de fundo devem ser criadas condições que permitam no futuro uma boa
drenagem das camadas de resíduos mais elevadas, através desses poços.
Os taludes laterais e diques de separação de alvéolos devem ser protegidos cuidadosamente, adoptando, por exemplo, a colocação de pneus encostados
que sustentarão uma almofada de areia ou solos de características drenantes, de protecção ao sistema de impermeabilização.
5.5.6.2

Organização e Exploração das Frentes de Trabalho

As frentes de trabalho deverão, sempre que possível, ser organizadas de acordo com o projecto. Contudo, por vezes as condições de circulação na área de
intervenção são condicionantes reais que nem sempre permitem o cumprimento da estratégia adoptada em papel, no projecto, e requerem ajustamentos.
Na RESULIMA a frente de trabalho é definida pelo Responsável de Área e a descarga dos fardos de RSU é supervisionada pelo Encarregado que, por sua vez,
coordena os operadores que estão a proceder a essa operação. As boas condições de exploração e apresentação da frente de trabalho serão garantidas pelo
Encarregado.
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O início de colocação dos fardos num determinado estrato (que não o primeiro adjacente ao fundo) é precedido da remoção do maior volume possível das
terras de cobertura provisória do estrado inferior, sendo estas terras reutilizadas para a cobertura superior do estrato a explorar. Desta forma reduz-se o
efeito barreira que as terras criariam entre estratos de fardos de RSU - que impede normalmente a circulação descendente de lixiviados e ascendente de
biogás - e minimiza-se a utilização de terras de cobertura, rentabilizando por isso o volume de encaixe de resíduos na célula.
Os camiões que transportam os fardos da plataforma de carga localizada à saída da Prensa de enfardamento entram na célula por um dos caminhos
preferenciais construídos até ao local de deposição. A máquina afecta à descarga aguarda numa posição lateral para descarregar o camião e, utilizando as
pinças, pega nos fardos e coloca-os na frente de trabalho.
Os fardos são colocados paralelamente, uns em cima dos outros, devendo cada camada de fardos ser desencontrada da camada de fardos subjacente, quer
inferior quer lateralmente.
Outra regra a observar é o aperto convenientemente os fardos uns contra os outros para que não permaneçam fendas significativas inter-fardos, evitandose desta forma perdas de volume, assentamentos significativos na zona de junção e dificuldades de circulação no estrato superior, devido à formação de
cavidades indesejadas.
A altura máxima de cada estrato é de 4 fardos de altura (aproximadamente 4 metros após a cobertura diária).
Durante a exploração são criadas redes horizontais de drenagem de biogás/lixiviados ligadas aos poços de extracção de biogás verticais. É uma rede
fundamental e que elimina muitos dos problemas que poderão advir se a mesma não for executada ou se o for de forma deficiente.
A rede adoptada na RESULIMA tem a geometria de uma malha quadrada deitada que intersecta cada um dos 30 poços de biogás executados. São valas
abertas de dimensão variável, preenchidas com material de características drenantes (brita ou outro material substituto), executadas a cada estrato de
resíduos de 4 metros de altura máxima.
Este tipo de rede tem permitido:
-

Uma boa drenagem, sendo que em simultâneo se facilita a descida do lixiviado até à base e a subida do biogás até às cabeças de captação,
na superfície;
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-

Ausência de colmatação de poços com lixiviados;

-

Inexistência de bolsas de lixiviados na massa de resíduos;

-

Eliminação de escorrências laterais de lixiviados, sobretudo em pés de talude;

-

Maximização da captação do biogás gerado, evitando as emissões do mesmo por difusão;

-

Permite uma boa humidificação, e de forma homogénea, da massa de resíduos, o que contribui para o aumento da actividade biológica de
metanização - aceleração da produção de biogás (poderá ser facilmente reinjectado o lixiviado, se essa for a opção adoptada);

-

Redução de odores.

Como anteriormente foi referido a deposição dos fardos sofre ao longo da exploração ajustamentos e/ou adaptações face às condições atmosféricas e
dificuldades observadas na circulação das viaturas e máquinas, ocorrendo a mudança de local ou ajustamento do processo de deposição sempre que
necessário.
Regra geral, o planeamento passa pela criação de frentes de trabalho distintas, para o Verão e o Inverno.
5.5.6.2.1 Exploração no Inverno
Na época de Inverno a deposição dos fardos na frente de trabalho é muito dificultada pela quantidade de precipitação que cai e consequente
encharcamento do local de deposição. Por esse motivo, a utilização da pá-carregadora de rodas na colocação dos fardos na frente de trabalho é
desaconselhada, visto que as sucessivas manobras pioram as condições de tracção já de si deficientes.
Para solucionar o problema de falta de tracção das máquinas, motivada pela circulação excessiva e constante dos rodados no mesmo local em época de
chuva, torna-se necessário diminuir ao máximo os movimentos repetitivos. Nessas circunstâncias é utilizada uma das giratórias de rastos com pinças para
descarregar os fardos da plataforma do camião e colocá-los na frente de trabalho.
Os caminhos de acesso preferenciais sobre os resíduos são definidos, construídos e devidamente compactados no Verão permitindo uma boa estabilidade e
resistência ao desgaste durante o período de Inverno.
No Inverno as frentes de trabalho são preferencialmente definidas no sentido dos taludes laterais e o mais próximo possível da zona de entrada da célula.
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Esta prática permitirá diminuir o tempo de percurso dos camiões de transporte de fardos (mais difícil e lento no Inverno) e possibilita a
reparação/conservação de menores troços de caminhos de circulação sobre os resíduos, operação necessária para garantir boas condições de acesso, sendo
facilitado o trabalho se a extensão de caminhos a reparar for menor.
Ocasionalmente são ainda estipuladas duas frentes de trabalho nas épocas de Inverno, uma para o turno da noite e outra para o turno de dia. São assim
estipuladas para permitir que dentro da frente de trabalho, na época de Inverno, sejam utilizadas as melhores zonas de deposição e circulação durante o
período nocturno (com menos visibilidade), sendo as zonas que revelem mais dificuldade de circulação e deposição exploradas durante o período diurno
(melhor visibilidade). Esta situação ocorre normalmente nos períodos em que se regista pluviosidade significativa contínua.
No Inverno poderá ainda ser necessário utilizar os dois camiões de transporte de fardos em simultâneo, uma vez que o tempo despendido no trajecto desde
a frente de trabalho até à plataforma de carga de fardos, e vice-versa, é muito maior do que na época de Verão.
A cobertura diária dos resíduos e formação de taludes durante o Inverno efectua-se normalmente a partir das 15h30m, visto que durante o período de
colocação de fardos um número superior de máquinas estará ocupado nas tarefas que assegurarão a deposição contínua dos resíduos (carga/descarga de
fardos, reparação de caminhos, encaminhamento de águas pluviais, …). Uma vez que o período diurno, no Inverno, também é menor, muitas vezes os
trabalhos de cobertura são igualmente executados entre a 08h00m e as 10h00m da manhã do dia seguinte, aproveitando a luz natural.
Na cobertura dos RSU durante o Inverno são seleccionados os solos de características mais drenantes armazenados no parque de terras.
O acompanhamento constante da eficácia do desvio de águas pluviais não contaminadas para o exterior da célula é essencial para evitar o encharcamento
do aterro e contrariar a tendência de maior formação de lixiviados, assim como a utilização de frentes de trabalho mais reduzidas e menos expostas ao
exterior.
As frentes devem ser cercadas com painéis de vedação amovíveis a fim de impedir o arrastamento de materiais volantes por acção do vento.
5.5.6.2.2 Exploração no Verão
A deposição de fardos na frente de trabalho durante o Verão está muito mais facilitada.
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No Verão normalmente só existirá uma frente de trabalho, a qual é criada o mais afastado possível da entrada do alvéolo, visto os camiões poderem circular
sem quaisquer dificuldades sobre qualquer caminho executado na célula em exploração.
Em períodos de tempo seco normalmente só é utilizado um camião, tendo em conta que o trajecto entre a plataforma de carga e a frente de trabalho
permanece em boas condições de circulação, permitindo assim que o camião circule mais rapidamente.
A cobertura diária dos resíduos é realizada a qualquer hora do dia, visto que durante a colocação dos fardos somente uma das máquinas está ocupada nessa
tarefa - a pá carregadora de rodas - libertando as giratórias para os trabalhos de cobertura.
Relativamente ao tipo de material de cobertura utilizado privilegia-se a colocação de terras de características menos permeáveis, quer nas plataformas quer
nos taludes, guardando-se os materiais de cobertura de características mais permeáveis para as coberturas realizadas em zonas que se prevejam vir a
explorar durante a época do Inverno.
Os caminhos de acesso para o Inverno são programados e executados e consolidados durante esta época do ano.
5.5.6.3

Normas a Observar pelos Condutores/Operadores na Frente de Trabalho

As normas a seguir pelos condutores dos veículos e operadores de máquinas são as seguintes:
-

Só sair do veículo/máquina em caso de necessidade, e se tal acontecer, manter-se junto do mesmo;

-

No caso de o terreno ser inclinado, orientar e descarregar os resíduos no sentido da maior inclinação (perigo do veículo tombar em caso de
descarga transversal em plano inclinado);

-

Manter um afastamento suficiente entre os veículos que pretendem descarregar resíduos e entre estes e as máquinas de exploração do
Aterro Sanitário para reduzir o risco de acidente;

-

Respeitar a área de circulação dos veículos, tendo em conta a altura da via, a natureza e a estabilidade do terreno;

-

Ter em atenção a abertura dos contentores antes de se proceder à descarga dos veículos, no caso dos porta-contentores provenientes das
unidades de transferência ou outros semelhantes;

-

Durante a realização de inspecção da carga, o condutor deve esperar pela conclusão desse controlo;
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5.5.6.4

-

Os condutores manobradores de máquinas e veículos devem prestar atenção à sua envolvente antes de efectuar qualquer manobra (a
pessoas, obstáculos, outros veículos/máquinas, …) no sentido de evitar colisões e atropelamentos;

-

Todos os condutores externos devem seguir as indicações dadas pelos colaboradores da RESULIMA.

Cobertura Diária dos Resíduos

A cobertura diária dos resíduos é fundamental pois reduz a formação de odores, a proliferação de insectos, de roedores, aves e vermes, contribui para
reduzir os efeitos negativos associados à dispersão de materiais leves e ajuda a melhorar o aspecto estético do Aterro Sanitário, bem como impede a
penetração de águas pluviais na massa de resíduos, reduzindo a formação de lixiviados a tratar.
A camada de cobertura diária será, em média, de 30 cm de espessura - 20 cm de terras “sujas” aproveitadas dos estratos inferiores e 10 cm de terras limpas
que serão colocadas sobre aquelas.
Normalmente os solos que se utilizam na operação de cobertura, na maior parte dos aterros, são os provenientes da escavação da própria célula de
deposição, aquando da sua construção. No caso da RESULIMA as poucas terras provenientes da escavação da célula (de características argilosas) foram
utilizadas na cobertura da antiga lixeira. Por esse motivo a empresa necessita de recorrer à aceitação graciosa ou compra de terras adequadas para
complementar as coberturas diárias.
O Parque de Terras deverá ter sempre armazenadas terras destinadas à cobertura diária das zonas em exploração. As terras destinadas à cobertura imediata
dos fardos e, especialmente, ao combate de eventuais incêndios, deverão ser colocadas em locais de fácil acesso dentro da área de armazenamento do
parque de terras, ou, se o parque for muito distante, junto da zona da frente de trabalho.
No ASVLBC o processo de cobertura dos resíduos normalmente engloba as seguintes etapas:
1. Arranjo/modelação superficial dos resíduos que constituem a plataforma, banqueta ou talude a cobrir, com recurso a uma giratória de
rastos, formando pendentes com inclinação suficiente para as zonas de saída das águas pluviais;
2. Carregamento e transporte de terras “sujas” (com alguns resíduos) recuperadas de coberturas provisórias de estratos inferiores para uma
primeira cobertura dos resíduos, com recurso a giratória de rastos e camião articulado (Dumper);
3. Espalhamento de terras “sujas” com a pá carregadora e/ou giratória de rastos;
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4. Carregamento e transporte de terras limpas do Parque de Terras, com recurso a giratória de rastos e camião articulado (Dumper);
5. Espalhamento e regularização das terras limpas sobre a camada de terras “sujas”, com recurso a uma giratória e posterior compactação com
os rastos desta, através de várias passagens sobre a superfície de terras entretanto colocadas.

Para se garantir estas condições existem em permanência no ASVLBC duas giratórias (com rastos especiais de 90 cm de largura), um camião articulado 6x6
(Dumper), uma giratória de rodas e uma pá carregadora de rodas, que podem ser utilizadas total ou parcialmente sempre que necessário.
5.5.6.5

Conservação e Limpeza das Instalações

A conservação e limpeza das instalações do ASVLBC são garantidas, diariamente, pelos colaboradores da RESULIMA. Desta forma são mantidas as melhores
condições de salubridade e conforto no interior dos edifícios e zonas de apoio afectos à exploração.
Quanto à limpeza diária nos Edifícios Administrativo, Portaria, Refeitório, Balneários e Laboratório do ASVLBC recorre-se a uma funcionária de limpeza
contratada para o efeito em regime de prestação de serviços, de forma a manter as melhores condições de salubridade e conforto no seu interior.
Relativamente à conservação e limpeza do Edifício de Prensa, Edifício de Triagem, armazém, arruamentos asfaltados, Ecocentro, plataformas de sucata,
pneus, REEE, Oficina, parques de estacionamento e outros, as tarefas são garantidas pelos Colaboradores afectos às operações de compactação, deposição
ou triagem, estando, no caso da zona oficinal, a limpeza a cargo do operador de manutenção.
Os arranjos exteriores são regularmente mantidos em boas condições sendo objecto de intervenção sempre que necessário.
Os espaços verdes são conservados de acordo com as intervenções e tratamentos fitossanitários que as espécies aí existentes necessitam, tendo sido para o
efeito contratada uma empresa especializada e definido um Plano de manutenção adequado.
A conservação dos espaços verdes é realizada por uma empresa de prestação de serviços da área da jardinagem, de acordo com um plano e calendarização
estabelecidos entre a RESULIMA e a empresa contratada, englobando a manutenção de relvados, herbáceas, árvores e arbustos. As tarefas a realizar são as
seguintes: reforço das sementeiras; corte de vegetação; rega; adubação; monda química; arejamento; plantação/retancha; sacha; poda; corte de sebes;
limpeza de caldeiras; limpezas diversas; tratamentos fitossanitários; e corte geral.
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5.5.6.6

Medidas de Minimização de Impactes da Actividade

É fundamental implementar medidas diárias para a erradicação ou minimização de potenciais impactes causados pela exploração de um aterro sanitário,
tendo em vista a protecção do ambiente, população circundante e dos próprios trabalhadores. Indicam-se no quadro seguinte alguns potenciais impactes
do ASVLBC e as medidas adoptadas para a sua minimização ou eliminação.
Tabela 5 - Medidas Mitigadoras de Potenciais Impactes do ASVLBC
Potencial Impacte

Medidas Mitigadoras Adoptadas

Emissão de Poeiras

- Rega dos caminhos de circulação internos da célula e da frente de trabalho (sobretudo no Verão)
- Limpeza e lavagem dos arruamentos

Emissão Odores

-

Cobertura diária dos resíduos
Utilização de tratamentos biológicos aeróbios em detrimento de anaeróbios
Aspersão/vaporização de produtos neutralizantes de odores
Limpeza e lavagem diária das zonas que contactam com resíduos e sua desinfecção periódica
Eliminação de águas estagnadas

Emissão de Biogás

-

Execução de drenagem eficiente, para maximização da captação, seguido de valorização/queima do biogás
Medição frequente da qualidade e quantidade do biogás, produzido e tratado
Correcta cobertura dos resíduos
Inspecção das condutas para detectar eventuais fugas de biogás

Lixiviado

- Tratamento na ETAL e descarga no colector municipal
- Eventual recirculação ao aterro, após tratamento, em caso de necessidade
- Monitorização adequada

Ruído

- Reforço arborização
- Utilização de silenciadores nas máquinas
- Protecção acústica (barreiras naturais ou artificiais, taludes cénicos, …)
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Potencial Impacte

Medidas Mitigadoras Adoptadas

Cães, Gatos, Roedores, Aves, Insectos

-

Cobertura diária dos resíduos
Campanhas de desratização
Eliminação de águas estagnadas
Utilização de insecticidas
Garantir o bom estado da vedação
Reprodução de gravações de sons de aves de rapina
Introdução de aves predadoras na zona
Utilização de serviços de falcoaria
Utilização de imagens dissuasoras de aves (silhuetas, papagaios, espantalhos, …)

Incêndios e explosões

-

Drenagem correcta do biogás
Cobertura diária dos resíduos
Criação de stock de terras para combate a incêndios em local de rápido acesso
Proibição de uso de chamas e de fumar junto de potenciais fontes emissoras de biogás
Ventilação de espaços fechados, para evitar a acumulação de metano
Monitorização frequente de concentrações de metano em zonas críticas
Existência de extintores apropriados, sinalizados, em local bem visível

Atenuação do impacto visual do
aterro Sanitário

- Criação de espaços verdes
- Modelação final adequada
- Plantação de cortinas arbóreas

Dispersão de materiais leves (papel,
plástico, etc)

- Cobertura diária de resíduos
- Utilização de cortinas de vedação amovíveis junto à frente de trabalho
- Sempre que possível proceder a uma boa pré-compactação dos resíduos
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6

MONITORIZAÇÃO

6.1 Introdução
O controlo ambiental do Aterro Sanitário do Vale do Lima e Baixo Cávado (Viana do Castelo) assenta num Programa Geral de Monitorização (PGM).
É um documento que serve de guia às acções de monitorização requeridas para o ASVLBC e, não sendo estático, o seu contínuo aperfeiçoamento é fruto,
tanto da evolução das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) aplicáveis aos Aterros Sanitários como de alterações legislativas e do conhecimento e
experiência entretanto adquiridos.
A elaboração deste Programa assenta essencialmente no conteúdo dos seguintes documentos:
-

Licença Ambiental n.º 50/2007, de 19 de Outubro de 2007, e 1º Aditamento à referida licença;

-

Licença de Exploração n.º 3/2007/DOGR de 16 de Novembro;

-

D.L. n.º 183/2009, de 10 de Agosto, relativo à deposição de resíduos em aterro;

-

D.L. 236/98, de 01/08;

-

Pareceres específicos emitidos pelas entidades competentes sobre a temática da monitorização ambiental do ASVLBC.

Através da aplicação do PGM pretende-se demonstrar a verificação elevado desempenho ambiental do ASVLBC.
O controlo frequente especificado no PGM permite ainda precaver e/ou detectar eventuais problemas que surjam no decurso da exploração, bem como
assegurar uma intervenção atempada para a sua correcção.
A detecção desses problemas deve ocorrer “em tempo real” a fim de ser possível despoletar atempadamente o procedimento de emergência definido no
ponto 5. da LA 50/2007, sempre que se justifique.
Para isso, existe um pequeno Laboratório (em constante evolução e adaptação) que possui os equipamentos, material e reagentes elementares à medição,
“em tempo real”, de alguns parâmetros básicos relacionados com as diferentes vertentes de monitorização, dos quais se destacam:
Regulamento e Plano de Exploração | Capítulo 6 - Monitorização

80

-

biogás: aparelhos de medição qualitativa e quantitativa do biogás produzido, que medem diversos parâmetros como sejam: Metano (CH4),
Dióxido de Carbono (CO2), Sulfídrico (H2S), Nitrogénio (N2), Oxigénio (O2), caudal, pressão, temperatura…;

-

dados meteorológicos: uma estação meteorológica automática (EMA), que permite a obtenção de diversos dados diários e instantâneos,
relativos a precipitação, radiação, velocidade e direcção do vento, temperatura, humidade relativa e evapotranspiração;

-

lixiviados, águas subterrâneas e superficiais: aparelhos, diverso material e reagentes para determinação de Sólidos Suspensos Totais e
Voláteis (SST/SSV), Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5), Carência Química de Oxigénio (CQO), Azoto Amoniacal, pH, Oxigénio Dissolvido
(OD), Condutividade, Potencial Redox, Temperatura, nível piezométrico e outros parâmetros determinados com recurso a um fotómetro e kits
com credibilidade no mercado.

Ao Laboratório está afecta a tempo parcial uma Técnica de Laboratório para a realização de análises e medições relativas aos diversos parâmetros a
controlar.
O tratamento da informação é efectuado em suporte informático, com recurso a software específico ou a ferramentas do Office, sendo todos os valores
referentes aos resultados obtidos a nível ambiental e outras obrigações constantes da LA 50/2007 e 1º Aditamento, compilados e tratados num Relatório de
Ambiental Anual (RAA) que é enviado, anualmente, às seguintes entidades: Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e Administração da Região Hidrográfica do Norte (ARH-Norte).
O RAA tem por objectivo demonstrar o cumprimento das diversas obrigações legais estabelecidas à RESULIMA e reportar a actividade desenvolvida em cada
ano civil, sobretudo ao nível ambiental.
6.2 Conteúdo do Programa Geral de Monitorização (PGM)
A RESULIMA encontra-se actualmente sujeita, por imposição da Licença Ambiental n.º 50/2007, de 19 de Outubro de 2007 e seu 1º Aditamento, bem como
da Licença de Exploração n.º 3/2007/DOGR, de 16 de Novembro, à monitorização de vários parâmetros ambientais e operacionais, tanto na fase de
exploração como na de pós-encerramento.
Neste contexto, a monitorização ambiental do ASVLBC, nas fases de exploração e pós-encerramento deverá incluir a vigilância das seguintes componentes
principais:
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-

Assentamentos e enchimento;

-

Lixiviados;

-

Águas subterrâneas;

-

Águas sub-superficiais e pluviais potencialmente contaminadas;

-

Emissões gasosas;

-

Meteorologia.

Seguidamente abordam-se os principais aspectos a monitorizar/condições a observar:
-

Durante a fase de exploração (com base na LA 50/2007 e 1º Aditamento), e;

-

Durante a fase de pós-enceramento (baseada no D.L. 183/2009, de 10 de Agosto).

Adoptou-se o estabelecido no D.L. 183/2009 como referencial de monitorização para o período de pós-encerramento, na medida em que se prevê que a
actual LA 50/2007 seja revista ao abrigo desse decreto-lei antes do encerramento do ASVLBC. Recorde-se que a LA 50/2007 foi emitida ao abrigo do D.L.
152/2002, de 23 de Maio (entretanto revogado pelo 183/2009), mas o seu conteúdo mantêm-se em vigor até à próxima renovação.
6.2.1
6.2.1.1

Fase de Exploração
Registo de Alterações Topográficas (ponto 4.3. da LA 50/2007)

A avaliação do estado das alterações topográficas do ASVLBC será efectuada através dos seguintes parâmetros:
-

Início e duração da deposição;

-

Superfície ocupada pelos resíduos;

-

Volume e composição dos resíduos depositados;

-

Métodos de deposição utilizados;
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-

Cálculo da capacidade de deposição ainda disponível no aterro;

-

Comportamento do aterro relativamente a eventuais assentamentos.

O controlo dos assentamentos, plano de enchimento e topografia do ASVLBC será efectuado pela RESULIMA durante todo o período de exploração do
aterro sanitário de acordo com a Tabela 6.
Tabela 6 - Controlo de Assentamentos, Plano de Enchimento e Topografia
Parâmetros

Frequência

Modo de Execução

Assentamentos

Anual

Controlo a partir dos marcos topográficos na massa de resíduos
ou comparação de medição topográfica na mesma zona

Plano de Enchimento

Anual

Pelos seguintes parâmetros:
- Início e duração da deposição
- Superfície ocupada pelos resíduos
- Volume e composição dos resíduos depositados
- Métodos de deposição utilizados
- Cálculo da capacidade de deposição ainda disponível
no aterro

Topografia

Anual

Levantamento topográfico

A informação referida na Tabela 6 constará do RAA a ser enviado para as entidades competentes.
6.2.1.2

Controlo dos Lixiviados Produzidos (ponto 4.4. da LA 50/2007)

Os lixiviados produzidos no ASVLBC devem ser monitorizados em termos qualitativos e quantitativos à entrada da ETAL.
Assim o autocontrolo relativo à monitorização da qualidade dos lixiviados produzidos [al. a) do ponto 4.4. de LA 50/2007] é realizado de acordo com a
Tabela 7 (Anexo I, Quadro I.2, da LA 50/2007), que a seguir se apresenta:
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Tabela 7 - Controlo de Lixiviados Produzidos
Parâmetros
pH
Condutividade
CQO

Método Analítico (1)

Unidade
Escala de Sorensen

Frequência

Electrometria
Electrometria

S/cm, a 20 ºC
mg/L O2

Método do dicromato de potássio

Cloretos

mg/L Cl

Titulação (Método de Mohr) ou Espectrometria de absorção
molecular

Azoto Amoniacal

mg/L NH4

Espectrometria de absorção molecular ou volumetria

Cianetos totais

mg/L CN

Espectrometria de absorção molecular ou volumetria

Arsénio total

mg/L As

Espectrometria atómica

Cádmio total

mg/L Cd

Espectrometria atómica ou polarografia

Crómio total

mg/L Cr

Espectrometria atómica ou forno de grafite

Crómio VI

mg/L Cr VI

Espectrometria de absorção molecular ou atómica

Mercúrio total

mg/L Hg

Espectrometria atómica sem chama (vaporização a frio)

Chumbo total

mg/L Pb

Espectrometria atómica ou polarografia

Potássio

mg/L K

Mensal

Trimestral

Espectrometria atómica
2-

HCO-3

Método a definir pelo operador (2)

Carbonatos/Bicarbonatos

mg/L CO3 ,mg/L

Fenóis

mg/L C6H5OH

Espectrometria de absorção molecular ou método aminoantipirina ou
da paranitranilina

COT

mg/L C

Método a definir pelo operador

Fluoretos

mg/L F

Espectrometria de absorção molecular ou eléctrodos específicos

Nitratos

mg/L NO3

Espectrometria de absorção molecular ou eléctrodos específicos

Nitritos

mg/L NO2

Espectrometria de absorção molecular ou cromatografia iónica

Sulfatos

mg/L SO4

Método a definir pelo operador (2)
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Parâmetros

Método Analítico (1)

Unidade

Sulfuretos

mg/L S

Método a definir pelo operador (2)

Alumínio

mg/L Al

Espectrometria atómica ou de emissão óptica com plasma (ICP)

Bário

mg/L Ba

Espectrometria atómica

Boro

mg/L B

Espectrometria de absorção molecular ou atómica

Cobre

mg/L Cu

Espectrometria de absorção molecular, atómica, ou de emissão óptica
com plasma

Ferro total

mg/l Fe

Espectrometria de absorção molecular, atómica, ou de emissão óptica
com plasma (IPC)

Manganês

mg/L Mn

Espectrometria atómica ou de absorção molecular

Zinco

mg/L Zn

Espectrometria de absorção molecular, atómica, ou de emissão óptica
com plasma (ICP)

Antimónio

mg/L Sb

Espectrometria de absorção molecular

Níquel total

mg/L Ni

Espectrometria de absorção atómica, ou de emissão óptica com
plasma

Selénio

mg/L Se

Espectrometria atómica

Cálcio

mg/L Ca

Espectrometria atómica ou complexometria

Magnésio

mg/L Mg

Espectrometria atómica

Sódio

mg/L Na

Espectrometria atómica

AOX (3)

mg /L

Método a definir pelo operador (2)

Hidrocarbonetos totais

mg/L

Espectrometria no infravermelho ou gravimetria após extracção com
solventes adequados

Frequência

Semestral

NOTAS:
(1)

(2)
(3)

Se for utilizado outro método deve ser devidamente justificado e proceder-se à sua identificação e descrição, bem como ser dada indicação do seu limite de
detecção, precisão e exactidão;
Deverá ser dada indicação do limite de detecção, precisão e exactidão associados ao método utilizado;
Caso este valor seja superior a 10 mg/L, deverá ser realizada uma análise no sentido de apurar a presença de compostos orgânicos clorados.
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De referir que a monitorização qualitativa dos lixiviados no ASVLBC é efectuada com base em amostras recolhidas e analisadas em laboratório exterior,
preferencialmente acreditado.
No que concerne ao controlo quantitativo (caudais afluentes às lagoas/bacias) ele é efectuado diariamente à entrada da ETAL, em tempo real, pelo que é
cumprido o disposto na al. b) do ponto 4.4. de LA 50/2007.
É requerido igualmente o controlo diário do volume disponível na lagoa de regularização e emergência [al. c) do ponto 4.4. de LA 50/2007]. Esse controle é
efectuado pelo sistema de supervisão em tempo real, através de sondas de nível colocadas nas duas lagoas. É emitido um alarme se for atingida a cota
máxima de segurança definida para cada lagoa, que é sempre inferior ao nível de transbordo, quer numa quer noutra lagoa.
Devido à inclinação do fundo do aterro está dispensado o controlo do nível de lixiviados no seu interior. De referir que devido à boa drenagem do aterro não
tem sido detectada qualquer acumulação de lixiviados na massa de resíduos.
A APA poderá alterar a composição da lista de análises a efectuar e ou a frequência das mesmas, se o considerar oportuno.
Com base em proposta fundamentada da RESULIMA, a APA poderá autorizar o estabelecimento de outros períodos de controlo, bem como a alteração da
lista dos parâmetros a analisar.
Se for constatada qualquer fuga numa lagoa/bacia dos lixiviados, esta será imediatamente esvaziada e reparada, sendo do facto informada a APA. O
incidente constará do registo da instalação.
Os resultados da monitorização efectuada neste ponto são integrados no RAA.
6.2.1.3

Controlo das Águas Subterrâneas (nova redacção do ponto 4.8.2 da LA 50/2007, dada pelo 1º Aditamento)

A monitorização das águas subterrâneas no ASVLBC é feita através de piezómetros que atingem profundidades de cerca de 30 metros. Este controlo permite
aferir a qualidade do lençol freático, comprovando a ausência de contaminação do aterro, bem como permite controlar as variações do nível freático nos
piezómetros.
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Sabendo-se que a circulação das águas subterrâneas - fluxo preferencial - se faz no sentido Sudoeste/Nordeste, foram construídos dois piezómetros P1 e P3
“upstream” (montante) e dois piezómetros P2 e P4 “downstream” (jusante). Este número de piezómetros foi considerado suficiente e representativo,
constando do projecto de execução aprovado pelas entidades competentes. A sua construção foi executada segundo as normas/recomendações técnicas à
data em vigor.
As coordenadas geográficas dos piezómetros existentes são indicadas na Tabela 8.
Tabela 8 - Coordenadas Geográficas dos Piezómetros

Piezómetros

Coordenadas Geográficas (1)

Posição Relativamente ao Escoamento

P1

41º38'42.97"N; 8º46'02.80"W

Montante

P2

41º38'41.08"N; 8º45'41.65"W

Jusante

P3

41º38'47.61"N; 8º46'02.34"W

Montante

P4

41º39'03.46"N; 8º45'57.87"W

Jusante

NOTA:

(1)

Coordenadas geográficas obtidas no GOOGLE Earth®

A monitorização das águas subterrâneas tem por base comparativa a caracterização da situação de referência efectuada segundo um trabalho exaustivo
que teve lugar antes do início da exploração do ASVLBC, em particular as análises do dia 9 de Dezembro de 1998.
Esta situação de referência (conforme exigido pelo n.º 9.1. da parte A do Anexo III do D.L. 183/2009, de 10/08) foi pormenorizadamente caracterizada num
Relatório inicial intitulado “Caracterização de Águas Subterrâneas”.
Na Figura 6 ilustra-se, sobre fotografia aérea, a posição relativa dos piezómetros e o sentido preferencial do escoamento do lençol freático face ao ASVLBC e
à antiga lixeira encerrada, que confina com o aterro, a Norte.
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Figura 6 - Posicionamento Relativo dos Piezómetros e Sentido de Escoamento do Lençol Freático Face ao ASVLBC e à Antiga Lixeira

As águas subterrâneas são monitorizadas com regularidade com o objectivo de verificar a eventual existência de algum incidente (ruptura) relacionado com
o Aterro Sanitário, segundo o plano de controlo estipulado na Tabela 9 (Anexo III, Quadro III.2, da LA 50/2007).
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Tabela 9 - Controlo das Águas Subterrâneas
Método Analítico (1)

Parâmetros
Temperatura

Termometria

pH

Electrometria

Condutividade

Electrometria

Cloretos

Titulação (Método de Mohr) ou Espectrometria de absorção molecular

Nível Piezométrico

Sonda de contacto

COT

(2)

Método a definir pelo operador

Mensal

(3)

Cianetos

Espectrometria de absorção molecular

Antimónio

Espectrometria de absorção molecular

Arsénio

Espectrometria atómica ou de absorção molecular

Cádmio

Espectrometria atómica ou polarografia

Crómio total

Espectrometria atómica ou de absorção molecular

Crómio VI

Espectrometria atómica ou de absorção molecular

Mercúrio

Espectrometria atómica sem chama (vaporização a frio)

Níquel total

Espectrometria atómica ou de emissão óptica com plasma

Chumbo

Espectrometria atómica ou polarografia

Selénio

Espectrometria atómica

Potássio

Espectrometria atómica

Fenóis

Espectrometria de absorção molecular, método da 4-aminoantipirina ou da paranitranilina

Carbonatos/bicarbonatos

Método a definir pelo operador
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Método Analítico (1)

Parâmetros
Fluoretos

Espectrometria de absorção molecular ou eléctrodos específicos

Nitratos

Espectrometria de absorção molecular ou eléctrodos específicos

Nitritos

Espectrometria de absorção molecular ou cromatografia iónica

Sulfatos

Gravimetria, complexometria ou espectrometria de absorção molecular

Sulfuretos

Método a definir pelo operador

Alumínio

Espectrometria atómica ou de emissão óptica com plasma (ICP)

Azoto Amoniacal

Espectrometria de absorção molecular ou volumetria

Bário

Espectrometria atómica

Boro

Espectrometria de absorção molecular ou atómica

Cobre

Espectrometria de absorção molecular ou atómica

Ferro

Espectrometria atómica ou de absorção molecular

Manganês

Espectrometria atómica ou de absorção molecular

Zinco

Espectrometria de absorção molecular, de absorção atómica ou de emissão óptica com plasma (ICP)

Cálcio

Espectrometria atómica ou complexometria

Magnésio

Espectrometria atómica

Sódio

Espectrometria atómica

AOX

Método a definir pelo operador (3)

Frequência

(3)

Anual

NOTAS:

(1)

(2)
(3)

Se for utilizado outro método deve ser devidamente justificado e proceder-se à sua identificação e descrição, bem como ser dada indicação do seu limite de
detecção, precisão e exactidão;
Caso este valor seja superior a 15 mg/L, deverá ser realizada uma análise no sentido de apurar a presença de hidrocarbonetos;
Deverá ser dada indicação do limite de detecção, precisão e exactidão associados ao método utilizado.
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No caso de algum dos piezómetros se encontrar seco à data da amostragem, esse facto será referido no RAA.
Serão remetidos dois relatórios semestrais à CCDR-N, um até 15 de Fevereiro e outro até 15 de Agosto de cada ano, relativamente à monitorização
efectuada no semestre imediatamente anterior. Esta obrigação está pendente de dispensa oportunamente solicitada, na medida em que neste momento se
considera ser suficiente apenas um reporte anual, no RAA.
No RAA constará uma síntese da monitorização anual efectuada às águas subterrâneas.
Caso se verifique uma alteração significativa na análise de uma amostra de águas subterrâneas a RESULIMA efectuará nova amostragem no prazo de 48
horas após a recepção dos resultados para verificação e, se os valores forem confirmados, serão adoptados os procedimentos previstos no ponto 5. (Gestão
de Situações de Emergência) da LA 50/2007.
Com base em proposta fundamentada da RESULIMA, a APA pode autorizar o estabelecimento de outros períodos de controlo, bem como a alteração da lista
de parâmetros a analisar.
6.2.1.4

Controlo Conjunto das Águas Pluviais Potencialmente Contaminadas e das Águas Sub-superficiais (nova redacção do ponto 4.8.3 da LA 50/2007,
dada pelo 1º Aditamento)

O controlo das águas pluviais potencialmente contaminadas é efectuado conjuntamente com as águas sub-superficiais provenientes da drenagem freática
inferior existente sob a célula, conforme dispõe a nova redacção da al. a) do ponto 4.8.3 da LA 50/2007, dada pelo 1º Aditamento.
Não existe um curso hídrico superficial que permita a recolha de amostras a montante e a jusante do ponto ES1, daí não se efectuar monitorização às águas
superficiais, tal qual.
No entanto, a entidade licenciadora considerou que poderia ocorrer potencial afectação das águas superficiais, a jusante, decorrente da descarga das águas
pluviais potencialmente contaminadas que contactam com as várias infra-estruturas da unidade industrial - aterro sanitário. A título de exemplo, indica-se
as águas pluviais que precipitam: a) em arruamentos e coberturas de edifícios; b) no interior dos alvéolos antes do início da sua exploração; c) na periferia
dos alvéolos e junto aos alvéolos já explorados e encerrados; d) no interior dos alvéolos destinados ao armazenamento de sucatas, pneus e vidro.
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Considerou ainda a entidade licenciadora que poderá haver potencial de contaminação por via da rede de drenagem sub-superficial construída por baixo da
camada de impermeabilização basal do aterro, que também drena para o ponto ES1.
O ponto ES1 indicado na Figura 7 da página seguinte é o local de descarga, conjunta, das águas pluviais potencialmente contaminadas e das águas subsuperficiais. Trata-se do local onde também conflui a escorrência de água barrenta da exploração dos caulinos contígua ao aterro.
Nesse local ES1 inicia-se o “meio hídrico”/canal artificial (igualmente representado a azul na Figura 7) que, após percorrer cerca de 700 metros, atinge uma
pequena ribeira, denominada “Ribeira da Mainça”.
A amostragem é efectuada no ponto ES1 [nova redacção da al. b) do ponto 4.8.3 da LA 50/2007, dada pelo 1º Aditamento].
No ponto ES1 são recolhidas amostras trimestrais que são depois analisadas por um laboratório exterior subcontratado, preferencialmente acreditado.
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Figura 7 - Localização do Ponto de Amostragem Conjunto das Águas Pluviais Potencialmente Contaminadas e das Águas Sub-Superficiais

Regulamento e Plano de Exploração | Capítulo 6 - Monitorização

93

Os parâmetros e a frequência de análise específicos para o controle conjunto das águas pluviais potencialmente contaminadas e das águas sub-superficiais
estão estipulados no ponto 4.8.3. da LA n.º 50/2007, na nova redacção dada pelo 1º Aditamento, constando igualmente da Tabela 10 (Anexo III, Quadro
III.3, da LA/50/2007).
Tabela 10 - Controlo Conjunto das Águas Pluviais Potencialmente Contaminadas e das Águas Sub-superficiais
Método Analítico (1)

Parâmetros
pH

Electrometria

Oxigénio Dissolvido

Método de Winkler ou método electroquímico

CBO5

Determinação de O2 dissolvido antes e após 5 dias de incubação a 20 ºC +/- 1 ºC, ao abrigo da luz e com
adição de um inibidor de nitrificação

Cianetos totais

Volumetria ou espectrometria de absorção molecular

Frequência

COT
Azoto Total
Nitratos
CQO
Trimestral

SST
Temperatura
Condutividade

Método a definir pelo operador (2)

Óleos e gorduras
Potencial Redox
Fenóis
Fluoretos
Hidrocarbonetos Totais
Fosfatos
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Método Analítico (1)

Parâmetros
Ferro
Manganês

Método a definir pelo operador

Frequência

(2)

Zinco total

Espectrometria de absorção atómica, ou molecular, ou de emissão óptica com plasma

Arsénio total

Espectrometria de absorção molecular ou de absorção atómica com geração ode hidretos

Cádmio total

Espectrometria de absorção atómica ou polarografia

Chumbo total

Espectrometria absorção atómica ou polarografia

Cobre total

Espectrometria de absorção atómica, ou molecular, ou de emissão óptica com plasma

Crómio total

Espectrometria de absorção molecular ou atómica

Mercúrio total

Espectrometria atómica sem chama (vaporização a frio)

Níquel total

Espectrometria de absorção atómica ou de emissão óptica com plasma

Azoto Amoniacal

Espectrometria de absorção molecular ou volumetria

Sulfatos

Análise gravimétrica, complexometria com EDTA ou espectrometria de absorção molecular

Cloretos

Titulação (Método de Mohr) ou espectrometria de absorção molecular

Trimestral

NOTAS:

(1)

(2)

Se for utilizado outro método deve ser devidamente justificado e proceder-se à sua identificação e descrição, bem como ser dada indicação do seu limite de
detecção, precisão e exactidão;
Deverá ser dada indicação do limite de detecção, precisão e exactidão associados ao método utilizado.

Um relatório dos resultados destas monitorizações é enviado à CCDR-N trimestralmente. Esta obrigação está pendente de dispensa oportunamente
solicitada, na medida em que, neste momento, se considera ser suficiente apenas um reporte anual, no RAA.
O RAA conterá os resultados da análise conjunta à qualidade das águas pluviais potencialmente contaminadas e das águas sub-superficiais descarregadas no
ponto ES1.
Quaisquer águas pluviais potencialmente contaminadas que tenham estado em contacto com resíduos, serão encaminhadas para tratamento na ETAL.
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Caso ocorra uma situação de emergência serão implementados os procedimentos especificados no ponto 5. (Gestão de Situações de Emergência) da LA
50/2007.
6.2.1.5

Controlo das Águas Residuais Tratadas (ponto 4.6. da LA 50/2007)

O autocontrolo das águas residuais após tratamento na ETAL é realizado de acordo com o especificado na “Autorização de Rejeição de Águas Residuais não
Domésticas 01/2007”, emitida pelos SMSBVC.
Para o efeito recorre-se a um laboratório subcontratado, preferencialmente acreditado, para a recolha e análise do efluente pré-tratado da ETAL, antes de
ser descarregado no colector municipal de saneamento. A amostra é composta (24 horas) e recolhida no ponto de descarga ED1.
É registado diariamente o caudal descarregado no medidor de caudal MC07.
A periodicidade, os parâmetros monitorizados e os Valores Limite de Descarga (VLD) constam da Tabela 11 que a seguir se apresenta:
Tabela 11 - Controlo da Qualidade das Águas Residuais Pré-Tratadas na ETAL Descarregadas no Colector Municipal
Parâmetros

Unidade

VLD

Escala de Sorensen

6a9

CQO

mg/L O2

2000

CBO5

mg/L O2

1000

mg/L

500

Azoto Amoniacal

mg/L NH4

a)

Sulfatos

mg/L SO4

2000

Sulfuretos

mg/L S2-

1

pH

SST

Fluoretos
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mg/L F

10

Frequência

Mensal

Semestral

96

Parâmetros

Unidade

VLD

mg/L

15

Alumínio

mg/L Al

5

Zinco

mg/L Zn

2

Ferro

mg/L Fe

5

Manganês

mg/L Mn

2

Bário

mg/L Ba

1

Cobre

mg/L Cu

1

Cianetos

mg/L CN

0,1

Prata

mg/L Ag

1

Selénio

mg/L Se

0,5

Antimónio

mg/L Sb

1

Crómio total

mg/L Cr

2

mg/L Cr VI

0,1

Níquel

mg/L Ni

2

Arsénio

mg/L As

0,5

Cádmio

mg/L Cd

0,2

Chumbo

mg/L Pb

0,5

Mercúrio

g/L Hg

50

Pentaclorofenol

g/L PCF

2

AOX

g/L AOX

a)

Hidrocarbonetos Totais

Crómio VI

Frequência

Semestral

NOTA:
a) A concentração destas substâncias na água residual lixiviante, não poderá atingir valores susceptíveis de inibir os
tratamentos biológicos das fases líquida e sólida da ETAR Municipal, nem constituir perigo para o pessoal que
opera no Sistema de Saneamento
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Caso ocorra uma situação de emergência, são implementados os procedimentos especificados no ponto 5. (Gestão de Situações de Emergência), da LA
50/2007.
6.2.1.6

Controlo de Emissões Gasosas (ponto 4.5. da LA 50/2007)

O biogás produzido nos aterros sanitários é regularmente monitorizado conforme consta da Licença Ambiental n.º 50/2007, de 19 de Outubro.
A monitorização do biogás implica, tanto a medição numa fase anterior à valorização/queima como após qualquer uma destas operações, neste último caso
relativamente aos gases resultantes da combustão emitidos pelas chaminés.
No ASVLBC a grande percentagem do biogás produzido é captada através de uma rede de drenagem existente na célula, formada por drenos horizontais
inseridos na massa de resíduos ligados a 30 poços verticais, e depois objecto de valorização na Central de Valorização Energética do Biogás (CVEB).
A monitorização na CVEB à entrada dos motogeradores é contínua, dando cumprimento, por excesso, ao estipulado no ponto 4.5. da LA 50/2007, que
requer apenas a medição mensal. Os parâmetros a monitorizar e a periodicidade de controlo são apresentados na Tabela 12 (Anexo II, Quadro II.1 da LA
50/2007) que se segue:
Tabela 12 - Controlo do Biogás Produzido no Aterro Sanitário
Parâmetros

Unidades

Volume

m3

Velocidade

m/s

Pressão atmosférica

mb

Metano (CH4)

%

Dióxido de carbono (CO2)

%

Oxigénio (O2)

%

Azoto (N2)

%
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A RESULIMA aguarda ainda a emissão do 2º Aditamento à LA 50/2007, que fixará as condições relativas ao controlo das emissões resultantes da combustão
do biogás nas actuais fontes fixas instaladas (os dois motogeradores e o queimador de apoio), sendo que as fontes fixas FF1, FF2 e FF3 referidas na LA
50/2007, foram desactivadas, apesar de permanecerem ainda nas instalações da RESULIMA.
6.2.1.7

Dados Meteorológicos (ponto 4.8.1. da LA 50/2007)

A recolha dos dados meteorológicos locais, para fins de controlo do funcionamento do Aterro Sanitário, é outro dos requisitos a observar.
Para esse efeito, existe uma Estação Meteorológica Automática (EMA) no ASVLBC que tem permitido adquirir localmente os dados meteorológicos ao longo
dos anos. A EMA regista todos os parâmetros requeridos com uma frequência de 30 minutos, ou seja, com muito maior frequência do que aquela que é
exigida pela LA 50/2007. Para além dos parâmetros legalmente exigidos são registados outros. São gerados por um software específicos os relatórios
mensais que são incluídos no RAA.
Os parâmetros a monitorizar encontram-se descritos na Tabela 13 (Anexo III, Quadro III.1 da LA 50/2007) a seguir apresentada:
Tabela 13 - Controlo de Dados Meteorológicos
Parâmetros

Frequência

Volume e quantidade de precipitação
Evaporação
Temperatura (mínima, máxima, 14.00h UTC)

Diária

Humidade atmosférica (14.00h UTC)
Direcção e velocidade do vento dominante

6.2.1.8

Outras Obrigações

A RESULIMA controla os resíduos produzidos internamente e preenche, no SIRAPA, os mapas de registo referentes aos resíduos produzidos na instalação no
prazo legalmente estabelecido (ponto 4.7. da LA 50/2007).
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Um relatório síntese dos registos, contendo a quantidade e o tipo de resíduos produzidos na instalação, bem como o respectivo destino, incluindo
informação sobre a operação de valorização/eliminação a que os mesmos são sujeitos, segundo a classificação da LER, é integrado como parte do RAA.
É ainda garantida a existência e guardados determinados registos e documentos (ponto 6. da LA 50/2007). Nomeadamente, são:
-

Registadas todas as amostragens, análises, medições e exames, realizados de acordo com os requisitos da LA 50/2007 e seus aditamentos;

-

Registadas todas as ocorrências que afectem o normal funcionamento da exploração da actividade e que possam criar um risco ambiental;

-

Existem, por escrito, todas as instruções relativas à exploração, para todo o pessoal cujas tarefas estão relacionadas com a LA 50/2007, de
forma a transmitir conhecimento da importância das tarefas e das responsabilidades de cada pessoa para dar cumprimento à licença
ambiental e suas actualizações;

-

Mantêm-se procedimentos que concedem formação adequada a todo o pessoal cujas tarefas estão relacionadas com a LA 50/2007;

-

Registar-se-á, se ocorrerem, todas as queixas de natureza ambiental que se relacionam com a exploração da actividade. Cada um destes
registos especificará em detalhe a data, a hora e a natureza da queixa e o nome do queixoso. Também será guardado o registo da resposta a
cada queixa. A RESULIMA enviará um relatório à CCDR-N no mês seguinte à existência da queixa e informará com detalhe os motivos que
deram origem às queixas.

Uma síntese do número e da natureza das queixas recebidas será incluída no RAA.
Os relatórios de todos os registos, amostragens, análises, medições, exames, são verificados e assinados pelos técnicos responsáveis pela exploração, e
mantidos organizados em sistema de arquivo devidamente actualizado. Todos os relatórios são conservados nas instalações por um período não inferior a 5
anos e serão disponibilizados para inspecção sempre que necessário.
A RESULIMA está inscrita no SIRAPA e efectua o preenchimento dos mapas de registo referente aos resíduos recepcionados na instalação dentro dos prazos
fixados na legislação (ponto 4.2. da LA 50/2007).
No caso de recusa de cargas de resíduos a RESULIMA notifica a entidade coordenadora do licenciamento, com conhecimento à IGAOT num prazo de 24
horas, informando o motivo da recusa, a origem e classificação dos resíduos, o número da respectiva guia de acompanhamento de resíduos, a identificação
do transportador, bem como outra informação considerada relevante.
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Um relatório síntese dos registos com informação sobre a origem, por produtor, dos resíduos recebidos, a sua quantidade e classificação segundo a Lista
Europeia de Resíduos, incluindo das cargas recusadas, é integrado como parte do RAA.
Os volumes mensais extraídos em cada captação e da quantidade mensal de água consumida a partir da rede pública, são incluídos no RAA. É ainda indicado
no RAA o consumo médio mensal e consumo específico de água (em m 3 de água consumida / toneladas de resíduo depositado), discriminados, sempre que
possível, pelos diferentes estádios de exploração e pelos seus diferentes tipos de uso (ponto 4.1.1. da LA 50/2007).
O consumo médio mensal de energia eléctrica, consumo específico de energia (em kW de energia consumida / toneladas de resíduo depositado), é
integrado como parte do RAA. Também o consumo de gasóleo (em litros de gasóleo consumido / toneladas de resíduo depositado), é indicado no RAA
(ponto 4.1.2. da LA 50/2007).
6.2.1.9

Procedimento de Emergência Ambiental (ponto 5. da LA 50/2007)

A RESULIMA declarará uma situação de potencial emergência sempre que ocorra:
-

Qualquer falha técnica detectada passível de ser traduzir numa potencial emergência, nomeadamente, nos sistemas de impermeabilização
ou nos sistemas de drenagem e tratamento existentes na instalação;

-

Qualquer disfunção ou avaria dos equipamentos de controlo ou de monitorização, passíveis de conduzir a perdas de controlo dos sistemas de
redução da poluição;

-

Qualquer outra libertação não programada para a atmosfera, água ou solo por outras causas, nomeadamente falha humana e/ou causas
externas à instalação (de origem natural ou humana);

-

Qualquer registo de emissão que não cumpra com os requisitos desta licença.

Em caso de ocorrência de qualquer situação de potencial emergência, a RESULIMA notificará a APA, a CCDR-N e a Inspecção-Geral do Ambiente e
Ordenamento do Território (IGAOT) desse facto, por fax, tão rapidamente quanto possível e no prazo máximo de 24 horas após a ocorrência.
A notificação incluirá a data e a hora da ocorrência, a identificação da sua origem, detalhes das circunstâncias que a ocasionaram (causas iniciadoras e
mecanismos de afectação) e as medidas adoptadas para minimizar as emissões e evitar a sua repetição. Neste caso, se considerado necessário, a CCDR-N
notificará a RESULIMA via fax do plano de monitorização a implementar e/ou outras medidas a cumprir durante o período em que a situação se mantiver.
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A RESULIMA enviará à CCDR-N, num prazo de 15 dias após a ocorrência, um relatório onde constará a seguinte informação:
-

Factos que determinaram as razões da ocorrência da emergência (causas iniciadoras e mecanismos de afectação);

-

Plano de acções para corrigir a não conformidade com requisito específico;

-

Acções preventivas implementadas de imediato e outras acções previstas a implementar, correspondentes à situação encontrada.

No caso de se verificar que o procedimento de resposta a emergências não é adequado, este deverá ser revisto e submetido a aprovação à APA, num prazo
de 3 meses, após notificação escrita.
Um relatório síntese dos acontecimentos, respectivas consequências e acções correctivas, será integrado como parte do RAA.
6.2.2

Fase de Encerramento e Manutenção Pós-Encerramento

A RESULIMA só pode dar início às operações de encerramento do ASVLBC, na interpretação dada pelo D.L. n.º 183/2009, de 10 de Agosto, nos seguintes
casos:
a) Quando estiverem reunidas as condições necessárias previstas no alvará de licença para a operação de deposição de resíduos em aterro e
após informação à entidade licenciadora;
b) Mediante autorização da entidade licenciadora, a pedido da RESULIMAr;
c) Por decisão fundamentada da entidade licenciadora.

O ASVLBC considera-se definitivamente encerrado após decisão de aprovação de encerramento proferida pela entidade licenciadora, na sequência da
realização de inspecção final ao local e de análise dos relatórios apresentados pela RESULIMA.
A RESULIMA, após o encerramento definitivo do ASVLBC e na fase pós-encerramento, está obrigado:
a) À manutenção e controlo do aterro, nos termos fixados na Parte B do Anexo III do D.L. 183/2009, de 10 de Agosto, durante o prazo
estabelecido no alvará de licença;
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b) À adopção das medidas de prevenção da poluição de acordo com as melhores técnicas disponíveis;
c) À notificação à entidade licenciadora e à IGAOT, no prazo de quarenta e oito horas, da ocorrência de efeitos negativos significativos sobre o
ambiente revelados nas operações de manutenção e controlo pós-encerramento;
d) Ao cumprimento das medidas correctivas definidas e do respectivo programa de execução impostos pela entidade licenciadora na sequência
da notificação a que se refere a alínea anterior.
e) A decisão de aprovação de encerramento não prejudica a obrigação da RESULIMA dar cumprimento às condições da licença na fase pó encerramento.

As regras aqui estabelecidas aplicam-se, com as necessárias adaptações, ao encerramento de apenas uma célula, no caso do aterro possuir várias.
É aplicável à fase de encerramento e pós-encerramento a obrigação de comunicar à entidade licenciadora, no prazo de 48 horas, qualquer ocorrência,
anomalia ou acidente susceptível de afectar os recursos hídricos, devendo em simultâneo ser informada a ARH.
Após o encerramento do ASVLBC, a RESULIMA deve manter um registo das quantidades e características dos resíduos depositados, com indicação da
origem, data de entrega, produtor, detentor ou responsável pela recolha, sendo estas informações colocadas ao dispor das autoridades nacionais
competentes e das autoridades estatísticas comunitárias que as solicitem para fins estatísticos.
A RESULIMA ficará igualmente responsável pela manutenção e controlo do ASVLBC. Este período obrigatório de manutenção e controlo deverá ser de, pelo
menos, 30 anos para aterros de resíduos não perigosos.
Durante a fase de gestão após a selagem do aterro, a RESULIMA deverá proceder à manutenção e ao controlo da instalação nos seguintes termos
específicos:
6.2.2.1

Condições Gerais

Nos termos do D.L. 183/2009, de 10 de Agosto:
-

A RESULIMA procederá à manutenção e ao controlo da instalação durante a fase de gestão após o encerramento;
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6.2.2.2

-

O período de manutenção e controlo é o exigido na licença tendo em conta o período de tempo durante o qual o ASVLBC possa representar
perigo para o ambiente e para a saúde humana;

-

As operações de manutenção e controlo realizadas durante a fase de gestão do ASVLBC após o encerramento, são custeadas pela RESULIMA
e efectuadas sob sua responsabilidade;

-

A entidade licenciadora pode realizar ou mandar realizar toda e qualquer medida correctiva, operações de manutenção, controlo ou análise
suplementar que considerar convenientes, sendo os custos suportados pela RESULIMA;

-

A entidade licenciadora pode alterar o programa de manutenção e controlo pós-encerramento, se o considerar conveniente;

-

Com base em proposta fundamentada da RESULIMA, a entidade licenciadora pode autorizar a alteração da lista dos parâmetros a medir e a
frequência dos controlos a realizar.

Relatórios

Após a selagem definitiva do ASVLBC e num prazo não superior a três meses, a RESULIMA entregará à entidade licenciadora uma planta topográfica
pormenorizada do local de implantação em formato digital, à escala de 1:1000, com indicação dos seguintes elementos:
a) O perímetro da cobertura final e o conjunto das instalações existentes no local: vedação exterior, bacia de recolha dos lixiviados, sistema de
drenagem das águas pluviais, etc.
b) A posição exacta dos dispositivos de controlo: piezómetros, sistema de drenagem e tratamento dos gases e dos lixiviados, marcos
topográficos para controlar os potenciais assentamentos, etc.

Anualmente a RESULIMA elabora e envia à entidade licenciadora um relatório de síntese sobre o estado do ASVLBC, com especificação das operações de
manutenção e dos processos e resultados dos controlos realizados no decorrer do ano anterior. Os resultados dos controlos efectuados devem ser
informatizados e enviados em suporte informático.
6.2.2.3

Manutenção

Após o encerramento, deverão ser observadas algumas normas de acordo com o referido no D.L. n.º 183/2009, de 10 de Agosto, para que as infraestruturas do ASVLBC continuem em bom estado, nomeadamente:
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-

A cobertura final do aterro;

-

O sistema de drenagem e de tratamento dos lixiviados;

-

A rede de poços de registo e de drenagem dos lixiviados, a rede de drenagem das águas pluviais e os piezómetros de controlo da qualidade
das águas subterrâneas.

Os lixiviados gerados no ASVLBC continuarão a ser submetidos ao tratamento previsto na licença.
A eficácia do sistema de extracção de gases deverá ser verificada pelo menos uma vez por ano.
6.2.2.4

Controlo dos dados meteorológicos

No ASVLBC serão registados pela RESULIMA os seguintes parâmetros:

6.2.2.5

-

Volume de precipitação, diariamente, além dos valores mensais;

-

Temperatura média mensal;

-

Evaporação, diariamente, além dos valores mensais;

-

Humidade atmosférica média mensal.

Controlo de Assentamentos

Os assentamentos do terreno e da cobertura final do aterro devem ser controlados anualmente.
6.2.2.6

Controlo dos Lixiviados

No caso ASVLBC - aterro para resíduos não perigosos - deve ser controlada semestralmente a qualidade dos lixiviados gerados. Os parâmetros a determinar
devem ser os constantes da Tabela 7.
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Deve proceder-se ao controlo semestral do volume dos lixiviados gerados.
A amostragem e a medição (volume e composição) dos lixiviados devem ser efectuadas separadamente em cada ponto em que surjam. As amostras a
recolher deverão ser representativas da composição média.
A entidade licenciadora pode alterar a lista de análises a efectuar e ou a frequência das mesmas, se a avaliação dos dados indicar que intervalos mais longos
são igualmente eficazes, devendo estes aspectos ser especificados na licença. A condutividade deve em qualquer caso ser medida pelo menos uma vez por
ano.
6.2.2.7

Controlo das Águas Pluviais Potencialmente Contaminadas e das Águas Sub-superficiais

Não existindo águas superficiais, mas havendo a monitorização conjunta, durante a fase de exploração, das águas pluviais potencialmente contaminadas e
das águas sub-superficiais, o controlo conjunto destas deve continuar a ser realizado com periodicidade semestral, no mesmo ponto de amostragem
considerado na fase de exploração.
As amostras a recolher devem ser representativas da composição média.
As condições de monitorização dos recursos hídricos são definidas pela ARH competente, sem prejuízo do previsto no D.L. 183/2009.
A ARH pode indicar uma lista de análises a efectuar diferente ou indicar uma frequência diferente das mesmas, se a avaliação dos dados indicar que
intervalos mais longos são igualmente eficazes, em articulação com a entidade licenciadora.
6.2.2.8

Controlo de Gases

Deve proceder-se ao controlo semestral do biogás através da medição dos parâmetros indicados na Tabela 12, recorrendo a tomas de amostragem
instaladas no sistema de captação de biogás para queima ou valorização energética.
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6.2.2.9

Controlo das Águas Subterrâneas

Deve proceder-se ao controlo semestral das águas subterrâneas nos piezómetros da rede de controlo, em termos do nível piezométrico e dos parâmetros
pH, condutividade e cloretos.
Deve proceder-se ao controlo anual da qualidade destas águas em termos dos restantes parâmetros constantes da Tabela 9.
A ARH pode indicar uma lista de análises a efectuar diferente em função da composição prevista do lixiviado e da qualidade das águas subterrâneas da zona,
tendo em atenção a mobilidade da zona freática, ou indicar uma frequência diferente das mesmas em função da possibilidade de acções de correcção entre
duas amostragens, caso se atinja o limiar de desencadeamento de variações significativas na qualidade das águas, em articulação com a entidade
licenciadora.
Com base em proposta da RESULIMA, fundamentada nos critérios referidos no parágrafo anterior, a entidade licenciadora pode autorizar o estabelecimento
de outros períodos de controlo, bem como a alteração da lista de parâmetros a analisar.
Se durante a fase de manutenção e controlo após encerramento ocorrer uma variação significativa da qualidade das águas subterrâneas, é aplicável o
seguinte procedimento:
a) A RESULIMA deve notificar o facto por escrito à entidade licenciadora num prazo máximo de cinco dias. A notificação deve incluir os
resultados das análises efectuadas, bem como os parâmetros que sofreram alteração;
b) A RESULIMA deve imediatamente proceder à recolha de amostras representativas em todos os pontos de água existentes na área de
influência potencial do aterro e determinar a sua qualidade de acordo com a lista de parâmetros constante na Tabela 9;
c) No prazo de 10 dias a contar da data de notificação, deve ser estabelecido, em colaboração com a entidade licenciadora, um programa de
estudo a fim de determinar as causas que conduziram à alteração da qualidade;
d) No prazo de 30 dias, a contar da definição do programa de estudo, em colaboração com a entidade licenciadora, A RESULIMA deve reunir os
dados necessários que permitam explicar a alteração ocorrida;
e) Caso a RESULIMA demonstre que a causa é alheia à existência do aterro e a entidade licenciadora aceite as provas apresentadas, não está
obrigada a alterar o programa previsto de manutenção e controlo pós-encerramento;
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f) Caso o aterro seja a causa da alteração da qualidade observada nas águas subterrâneas, a RESULIMA, num prazo máximo de 30 dias a
contar da data de confirmação da ocorrência pela entidade licenciadora, deve estabelecer, conjuntamente com esta entidade, as medidas
correctivas e um programa de reposição das condições ambientais anteriores ao ocorrido, se for caso disso;
g) Caso a RESULIMA não leve a cabo as medidas atrás discriminadas, a entidade licenciadora realiza os estudos, a manutenção da instalação,
os controlos, as medidas correctivas e a reposição das condições ambientais anteriores ao incidente;
h) As operações supracitadas devem ser custeadas pela RESULIMA.

6.2.2.10 Outros Requisitos
No ASVLBC - aterro para resíduos não perigosos - e exclusivamente com o intuito de promover o processo de degradação biológica dos resíduos, é permitida
a humidificação dos mesmos através da re-injecção de afluente e de lamas da unidade de tratamento dos lixiviados, desde que os potenciais impactes
adversos sobre o ambiente sejam minimizados.
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7

PLANO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO

7.1 Introdução
Para que uma instalação assegure a função para que foi concebida é necessário que as suas infra-estruturas e parque de máquinas sejam mantidos em boas
condições de funcionamento. Isso requer que sejam efectuadas reparações aos equipamentos, inspecções, rotinas preventivas, substituições de órgãos e de
peças, mudanças de óleo, lubrificações, limpezas, pinturas, correcção de defeitos, fabricação de componentes para substituição de outros já gastos, etc.
Este conjunto de acções constitui aquilo a que se chama manutenção.
Pode definir-se “Manutenção” como o conjunto das acções destinadas a assegurar o bom funcionamento dos equipamentos e das instalações, garantindo
que eles são intervencionados nas oportunidades e com o alcance certos, de forma a evitar que avariem ou baixem de rendimento e, no caso de acontecer,
que sejam repostas em boas condições de
operacionalidade com a maior brevidade, tudo a um
custo global optimizado.
Em função das características dos diferentes
equipamentos mecânicos em utilização nos sistemas
de recolha selectiva, tratamento, valorização e destino
final dos resíduos sólidos, o planeamento de
manutenção a garantir, de forma geral, pode
enquadrar uma estrutura do tipo da que se apresenta.
Neste âmbito os conceitos básicos a reter para as três
grandes tipologias de manutenção são os que se
apresentam na Figura 8.

Figura 8 - Tipologias de Manutenção
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7.1.1

Manutenção Planeada

O objectivo da Gestão é conseguir, agregando estes tipos de manutenção nas proporções ideais, um padrão de desempenho a um custo mínimo, sendo que
este custo não é apenas o custo da manutenção, no sentido contabilístico, mas sim o custo da manutenção mais a soma dos custos indirectos da
manutenção e dos benefícios obtidos com as melhorias.
Este objectivo, naturalmente, só pode ser procurado nos domínios da manutenção planeada, isto é, aquela onde a gestão pode intervir efectivamente.
A manutenção planeada, por sua vez, pode ser dividida nos seguintes tipos:
7.1.1.1

Manutenção Preventiva Sistemática

Neste caso, fazem-se os trabalhos a intervalos de tempo, horas de funcionamento ou quilómetros percorridos pré-determinados parando o equipamento
em intervalos regulares para manutenção, de modo a reduzir a situação de paragens não planeadas, ou seja, de avarias. Este tipo de manutenção assume a
PREVENÇÃO como base, pois os custos de manutenção são menores do que os obtidos com a manutenção de emergência.
Colocam-se, no entanto, algumas dificuldades na decisão quanto ao melhor intervalo para esta manutenção. Com efeito há que ponderar:
a) Uma manutenção demasiado frequente, desperdiça tempo de produção e aumenta o risco de problemas derivados de erros humanos na
montagem;
b) Um intervalo demasiado longo provoca um número inaceitável de avarias nos equipamentos, durante o funcionamento.

7.1.1.2

Manutenção Preventiva Condicionada

Esta manutenção é baseada na condição de acção preventiva executada antes da avaria, mas aconselhável como resultado do conhecimento das condições
reais das componentes dos equipamentos, obtidos através de verificações regulares ou contínuas, ou seja, fazem-se os trabalhos quando há indicações
técnicas para os fazer, decorrentes de uma das seguintes situações:
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a) Diagnóstico de aproximação de uma avaria, conseguido com as técnicas da manutenção condicionada (análise de vibrações, análises de
tendência, etc.);
b) Avaliação mais imediatista do estado do equipamento (ruído, folgas visíveis, rendimento, parâmetros de funcionamento, etc.).

7.1.1.3

Manutenção Preventiva Preditiva

É baseada no acompanhamento de desgaste de uma ou mais peças, visando determinar o ponto exacto da troca ou reparação.
7.1.1.4

Manutenção Preventiva Correctiva

É baseada no acompanhamento do equipamento com manutenção e correcção do desgaste de uma ou mais peças, visando o seu funcionamento nas
condições programadas.
7.1.2
7.1.2.1

Manutenção Não Planeada
Manutenção Correctiva (de Emergência)

Os equipamentos funcionam até avariarem e depois são reparados. Este tipo de manutenção é naturalmente imperfeito, traduzindo-se em custos elevados
pela produção perdida, eventual destruição do equipamento, e, também pela perigosidade associada ao risco de acidente que a paragem do equipamento
pode originar.
Desvantagens deste tipo de manutenção:
-

Pouco económica

-

Baixa eficiência de produção;

-

Taxa de desgaste muito elevada;

-

Aumento de investimento em equipamento.
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7.1.3

Manutenção Regeneradora

Trata-se da chamada revisão geral de alguns dos equipamentos mais complexos que, por terem atingido o seu tempo máximo de vida útil na linha da frente,
ou seja, instalados e em operação, devem ser removidos para uma intervenção em oficina própria, especializada, onde se procede à realização das seguintes
operações:
-

Lavagem/limpeza;

-

Desmontagem geral;

-

Reparação/regeneração dos componentes estruturais, procedendo-se nomeadamente ao tratamento anti-corrosivo dos órgãos constituídos
por ligas metálicas, reparando-se ou substituindo-se, como necessário;

-

Reparação/regeneração de componentes eléctricos e electrónicos, com substituição de elementos cuja reparação não garanta a fiabilidade
ou não seja económica;

-

Montagem final de todos os componentes;

-

Pintura, se necessário;

-

Testes e afinações finais.

Atingida esta fase, o equipamento vê regenerado o seu potencial de vida inicial.
No entanto, esta intervenção tem custos normalmente bastante elevados, para além de ser, em regra, demorada pelo que tem sempre que ser comparada
com as vantagens da substituição, pura e simples, do equipamento por um novo.
7.2 Plano de Manutenção Implementado na RESULIMA
O 1º nível da área da intervenção técnica, na RESULIMA, está atribuído aos operadores.
Normalmente, os operadores realizam uma série de trabalhos de manutenção, designadamente as inspecções diárias (com verificação de níveis de óleo,
liquido refrigerante, electrólito das baterias, etc.), afinações, lubrificações e limpezas dos equipamentos.
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Também é atribuição dos operadores fazer os registos das horas de trabalho ou quilómetros percorridos pelos equipamentos, bem como, todas a
ocorrências relativas ao funcionamento de cada equipamento em particular. Esse registo é feito em fichas próprias, criadas para o efeito, as quais são
entregues diariamente para processamento informático.
A partir destas fichas de registo é então feito o programa das intervenções de manutenção preventiva condicionada ou preventiva sistemática de acordo
com o plano de manutenção, normalmente recomendado pelo fabricante dos equipamentos.
Embora sejam expressões sinónimas, convém aqui fazer uma clarificação de linguagem quando se fala em plano de manutenção ou em programa de
manutenção. As Normas Portuguesas para a manutenção (PrNP 3704-2/98) especificam que, no plano de manutenção, define-se, com antecedência, a
sequência das acções de manutenção a realizar ao longo de um ciclo, enquanto que, no programa de manutenção, se definem, no tempo, as actividades de
manutenção. Isto é, estipulam-se as datas de realização e se programam as tarefas e os recursos (mão-de-obra, materiais e serviços) necessários para as
realizar nessas datas.
Por exemplo, numa pá de rodas o plano de manutenção consiste no seguinte:
-

Rotina diária

-

Rotina das 100 h

-

Rotina das 250 h

-

Rotina das 500 h

-

Rotina das 1000 h

-

Rotina das 2000 h

Isto é, um conjunto de trabalhos sistemáticos, com periodicidade inicial, podendo-se, entretanto, planear outros trabalhos de natureza não sistemática para
corrigir anomalias, introduzir melhoramentos, etc.
O programa de manutenção, por seu lado, definirá, por exemplo, que a rotina das 250 horas deverá ser realizada no dd/mm/aaaa especificando-se que
nesse dia serão necessários 4 horas de mecânico e 2 horas de electricista, 60 litros de óleo “X”, etc.
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Após qualquer tipo de trabalho realizado no equipamento, no âmbito da manutenção preventiva condicionada, sistemática ou correctiva de emergência, os
intervenientes no trabalho, elaboram uma folha de serviço, onde deverá constar uma descrição do trabalho efectuado, todas as peças substituídas, óleos
gastos e a mão-de-obra utilizada, etc.
Posteriormente, esta folha de serviço é entregue aos serviços administrativos para processamento informático, numa base de dados, de modo a que sejam
calculados os custos de cada intervenção, bem como possibilitar a construção de um histórico de cada equipamento, durante o seu período de vida útil.
O histórico é um arquivo organizado cronologicamente, feito para cada objecto de manutenção, que contém toda a informação sobre a sua manutenção.
Será porventura, o elemento mais valioso de um sistema de gestão de manutenção na medida em que contém informação fidedigna sobre o funcionamento
dos equipamentos na sua real situação operacional.
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8
8.1

PLANOS DE SEGURANÇA
Considerações Gerais

A RESULIMA desenvolveu e implementou nas suas instalações do ASVLBC dois planos de acção que versam sobre as questões de segurança, a saber:
-

Plano de Emergência Interno (PEI)

- Plano de Segurança de Populações (PSP)
Quer o PEI (quer o PSP nele incluído como anexo) têm como objectivo fundamental a protecção de pessoas, bens e o ambiente, identificando os potenciais
riscos de acidente e os procedimentos a adoptar em caso de emergência, para diversas situações identificadas.
O PEI foi alvo de parecer favorável por parte da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), emitido através do Comando Distrital de Operações de
Socorro (CDOS) de Viana do Castelo. O documento é do conhecimento de várias entidades externas intervenientes no sistema de protecção civil,
nomeadamente: Câmara Municipal de Viana do Castelo; Bombeiros Municipais de Viana do Castelo; Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo; e Núcleo
de Neiva da Cruz Vermelha Portuguesa (entidade de socorro/emergência médica mais próxima).
Este documento, na sua versão integral encontra-se para consulta na RESULIMA, descrevendo-se de seguida, resumidamente, o seu conteúdo e as suas
linhas gerais de orientação.
8.2 Plano de Emergência Interno (PEI)
O PEI localiza, identifica as instalações da RESULIMA e define um conjunto de acções a desenvolver na ocorrência de situação de emergência, de forma a
atingir os seguintes objectivos:
-

Minimizar os danos humanos e materiais nas instalações da empresa, de terceiros, bem como possíveis efeitos no Ambiente, e retomar, com
a maior brevidade possível, as condições normais de operacionalidade;

-

Permitir uma coordenação eficaz da intervenção dos meios de socorro;
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-

Caracterizar toda a estrutura da empresa e facultar dados essenciais para conhecimento antecipado dos perigos associados, assim como os
meios de prevenção e protecção disponíveis;

-

Garantir através de formação e treino, os conhecimentos adequados e a motivação de todos os colaboradores para fazer face a situações de
emergência;

-

Dar a conhecer a todas as partes interessadas o sistema de emergência.

De uma forma geral o PEI contém a organização dos meios humanos e materiais e os procedimentos para fazer face a situações de emergência que
ameacem pessoas, bens, o ambiente ou a operacionalidade da empresa, originadas por acidentes de carácter tecnológico, natural ou social e, ainda, a
informação necessárias para a eventual elaboração, pelo Sistema Nacional de Protecção Civil, de um Plano de Emergência Externo.
No PEI encontram-se desenvolvidos os procedimentos de resposta a situações de emergência que ocorram nas instalações do ASVLBC, envolvendo pessoas
e bens. São contemplados cenários originados por factores internos e externos. O documento considera ainda as medidas mitigadoras para actuação em
situações de risco com impactos potenciais na envolvente do ASVLBC.
O PEI foi distribuído no interior da Organização e será actualizado sempre que tal se demonstre necessário, nomeadamente:
-

No seguimento de avaliações pós-emergência, incluindo os exercícios de simulação utilizados como instrumento de treino e teste da sua
operacionalidade;

-

Sempre que haja alterações abrangendo:
-

Pessoas constituintes da equipa de emergência (designação, funções e contactos);

-

Entidades externas de apoio;

-

Meios materiais de intervenção;

-

Instalações, equipamentos ou materiais perigosos utilizados.

Sempre que ocorra revisão do PEI uma cópia do mesmo será enviada às entidades intervenientes anteriormente referidas.
Os riscos identificados no PEI foram considerados como internos e externos.
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Quanto aos riscos internos identificaram-se:
-

Incêndio, emergência médica, engenho explosivo/explosão, fuga ou derrame

Já no que respeita aos riscos externos foram identificados:
-

Incêndio, sismo, inundação, queda de poste de média/alta tensão

A estrutura funcional de organização da segurança estabelecida no PEI é assegurada pelos seguintes elementos, elencados por ordem decrescente de
responsabilidade:
-

Órgão Gestor (Administrador Delegado)

-

Director de Emergência (Chefe de Divisão de Infra-estruturas e Equipamentos);

-

Coordenador de Emergência (Supervisor)

-

Órgão Operacional (Equipa de Emergência - intervenção e evacuação - e Equipa de Primeiros Socorros)

A identificação nominal dos elementos, as funções e as responsabilidades atribuídas a cada um deles também se encontram bem definidas no documento.
São identificados igualmente no PEI os produtos químicos principais, armazenados em grande quantidade no ASVLBC, nomeadamente os que se encontram
em depósitos de grandes dimensões: hidróxido de sódio, oxigénio, cloreto férrico e gasóleo.
O PEI identifica, localiza, quantifica e caracteriza ainda os meios materiais de combate a incêndio existentes no ASVLBC, designadamente, extintores de
vários tipos (ABC, CO2), bocas-de-incêndio e baldes de areia.
Os contactos de emergência, as plantas de emergência com a indicação do ponto de encontro, com a localização da sinalização e dos meios de combate a
incêndio, bem como os trajectos de evacuação tidos como adequados às instalações, também se encontram anexas ao PEI.
Por fim, o PEI identifica, mediante fluxogramas, os vários procedimentos em função das diferentes situações de risco (interno ou externo) levantadas.
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8.3 Plano de Segurança de Populações
O PSP constitui o documento que identifica o conjunto de procedimentos ou de acções, tendo em vista assegurar o controlo da segurança e a resposta
eficaz em situações de risco e de emergência que coloquem em causa a segurança das populações envolventes ao ASVLBC.
Este documento tem como objectivo fundamental a protecção de pessoas, bens e do meio ambiente, identificando por isso os potenciais riscos e apontando
procedimentos para fazer face a situações de emergência específicas. Consideram-se ainda as medidas mitigadoras para actuação em situações de risco
com impactos potenciais na envolvente.
As quatro principais situações que se identificaram no PSP e que poderão afectar as populações envolventes do ASVLBC, para além das referidas no PEI, são
as seguintes:
-

Contaminação do Solo e das Águas Subterrâneas

-

Contaminação das Águas Superficiais

-

Emanação de Odores

-

Infestações (gaivotas, roedores, insectos)

Todas estas questões são abordadas ao nível do PSP, que se encontra integrado no PEI, e que aqui se dão como reproduzidas para os devidos efeitos.
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